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Woord vooraf 

 

Hoe krijgt samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen vorm en welke succes- en 

faalfactoren worden in de praktijk ervaren? Deze vragen waren de aanleiding voor een 

onderzoek dat door onderzoeksbureau ARGO werd uitgevoerd in april – augustus 2016 onder 

meer dan 120 samenwerkingsverbanden in heel Nederland. We willen iedereen bedanken die 

de moeite heeft genomen om de online vragenlijst te beantwoorden en aanvullende informatie 

te geven. Hierdoor kon er binnen een krappe tijdsspanne veel waardevol materiaal worden 

opgehaald. Daarnaast bedanken we de respondenten die bereid waren om ons telefonisch tekst 

en uitleg te geven over de praktische samenwerking  rond kwetsbare ouderen. En tot slot willen 

we de leden van de begeleidingscommissie bedanken voor hun inzet bij de uitvoering en het 

maken van de vertaalslag van de resultaten naar aanbevelingen voor de praktijk. 

 

Peter van Linschoten 

Berthe te Velde 

 

ARGO



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  3 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

INHOUDSOPGAVE 

 

HOOFDSTUK 1. VRAAGSTELLING EN METHODE .............................................................................. 5 
1.1 Inleiding ................................................................................................................. 5 
1.2 Doel en vraagstelling ............................................................................................. 5 
1.3 Aanpak ................................................................................................................... 5 

1.3.1 Fase 1. Voorbereiding (april) ................................................................................. 5 
1.3.2 Fase 2. Inventarisatie ............................................................................................. 7 
1.3.3 Fase 3. Kwalitatieve verdieping ............................................................................. 7 

1.4 Werksessie: aanbevelingen ................................................................................... 8 
HOOFDSTUK 2. SAMENWERKING ROND KWETSBARE OUDEREN ................................................... 9 

2.1 Inleiding ................................................................................................................. 9 
2.2 Respons .................................................................................................................. 9 
2.3 Representativiteit en generaliseerbaarheid ........................................................ 10 
2.4 Welke zorgverleners zien we in de zorg voor kwetsbare ouderen?.................... 10 
2.5 Betrokkenheid van andere stakeholders ............................................................. 11 
2.6 Variatie in de samenwerking ............................................................................... 11 
2.7 Beschrijving van de samenwerking ...................................................................... 13 

2.7.1 Welke zorgverleners doen mee en wat is de betrokkenheid van andere 
stakeholders? ....................................................................................................... 13 

2.8 Overleg ................................................................................................................. 15 
2.9 Formalisering ....................................................................................................... 16 
2.10 Identificatie van de doelgroep ............................................................................. 16 
2.11 Doelen van de samenwerking ............................................................................. 17 
2.12 Maatregelen ........................................................................................................ 18 
2.13 Gegevensuitwisseling en financiering ................................................................. 20 
2.14 Conclusie .............................................................................................................. 23 

HOOFDSTUK 3. RESULTATEN: EVALUATIE VAN DE SAMENWERKING ........................................... 25 
3.1 Inleiding ............................................................................................................... 25 
3.2 Totaalwaardering ................................................................................................. 25 
3.3 Samenhang tussen totaalwaardering en achtergrondvariabelen ....................... 26 
3.4 Contrastering initiatieven naar rapportcijfer samenwerking .............................. 26 
3.5 Bereik van de doelen ........................................................................................... 27 
3.6 Bevorderende en belemmerende factoren ......................................................... 29 
3.7 Aanbevelingen voor landelijke partijen ............................................................... 31 
3.8 Conclusie .............................................................................................................. 32 

HOOFDSTUK 4. RESULTATEN INTERVIEWS .................................................................................... 33 
4.1 Inleiding ............................................................................................................... 33 
4.2 Selectie van de samenwerkingsverbanden ......................................................... 33 
4.3 De interviews ....................................................................................................... 34 
4.4 Analyse en rapportage ......................................................................................... 34 
4.5 Resultaten ............................................................................................................ 34 
4.6 Samenwerkingsvormen in de praktijk ................................................................. 34 

4.6.1 Basismodel samenwerking kwetsbare ouderen in de eerstelijn ......................... 34 
4.6.2 Ontwikkelingsmodel: vanuit kernteam naar een netwerk .................................. 35 
4.6.3 Schaal en ontwikkeling – wie is de initiator ......................................................... 36 
4.6.4 Inhoudelijke ontwikkeling .................................................................................... 37 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  4 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

4.6.5 Doelgroep bepaling: identificatie van kwetsbare ouderen ................................. 37 
4.6.6 Overdracht van gegevens .................................................................................... 38 
4.6.7 Rol van gemeente en stakeholders ..................................................................... 38 

4.7 Factoren die bevorderend en belemmerend werken ......................................... 39 
4.7.1 Wanneer komt de huisarts in beweging? ............................................................ 39 
4.7.2 Rol van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) ................................................. 40 
4.7.3 Samenwerking op lokaal niveau: wie neemt het initiatief .................................. 41 
4.7.4 Verbinding met het sociaal domein ..................................................................... 42 
4.7.5 Regionale ondersteuning ..................................................................................... 42 
4.7.6 Kwaliteiten en beschikbaarheid van zorgverleners ............................................. 43 
4.7.7 Financiering.......................................................................................................... 43 
4.7.8 Belemmerende factor: concurrentie rond kwetsbare ouderen .......................... 44 

4.8 De resultaten van de samenwerking ................................................................... 45 
4.9 Verwachtingen ten aanzien van landelijke partijen ............................................ 46 
4.10 Conclusie .............................................................................................................. 47 

HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ........................................... 49 
5.1 Samenvatting ....................................................................................................... 49 
5.2 Conclusies ............................................................................................................ 49 
5.3 Zorg voor kwetsbare ouderen: de essentie ......................................................... 50 
5.4 Aanbevelingen ..................................................................................................... 51 

BIJLAGE 1. DEELNEMERS ONDERZOEK .......................................................................................... 55 
BIJLAGE 2. CODERING OPEN VRAGEN ........................................................................................... 59 
BIJLAGE 3. ONLINE VRAGENLIJST .................................................................................................. 61 
BIJLAGE 4. AANBEVELINGEN VOOR LANDELIJKE PARTIJEN  UIT ONLINE ENQUÊTE ...................... 75 
BIJLAGE 5. TOPICS INTERVIEWS .................................................................................................... 86 
BIJLAGE 6. KORTE BESCHRIJVING VAN DE BESTUDEERDE PROJECTEN ......................................... 87 
 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  5 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

HOOFDSTUK 1. VRAAGSTELLING EN METHODE 

 

 

 

 

1.1 Inleiding  

Om de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen te bevorderen, is er in opdracht van het 

‘Bestuurlijk Overleg eerste lijn’ een onderzoek uitgevoerd naar bestaande initiatieven en 

experimenten in de huisartsenzorg en andere betrokken sectoren.  

 

Met dit onderzoek willen de betrokken verder invulling geven aan het Bestuurlijk Akkoord 

Eerste Lijn (2014). Daarin wordt voorgenomen om multidisciplinaire zorg, zoals zorg voor 

kwetsbare ouderen, te stimuleren. Het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn heeft ARGO BV - een 

onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen - gevraagd om dit 

onderzoek uit te voeren. Vanuit de opdrachtgevers is een begeleidingscommissie ingesteld met 

vertegenwoordigers van LHV, KNMP, V&VN, ZN, VWS, NPCF en InEen. 

 

1.2 Doel en vraagstelling 

De partijen in het bestuurlijk overleg willen graag zicht krijgen op de randvoorwaarden en 

andere factoren die binnen hun bereik liggen om de verdere ontwikkeling van multidisciplinaire 

zorg voor kwetsbare ouderen te stimuleren. Het project had als doel een analyse te maken van 

de opzet en de resultaten van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. De vragen zijn: 

 

1. Hoe zien lopende initiatieven er uit? Welke variatie bestaat er? 

2. Welke samenwerkingsverbanden/programma’s zijn effectief, en welke niet? 

3. Wat zijn succes- en faalfactoren en hoe werken deze factoren? 

 

1.3 Aanpak 

In het onderzoek zijn drie fasen onderscheiden. 

 

1.3.1 Fase 1.  Voorbereiding (april) 

In fase 1 zijn de voorbereidingen getroffen. Er stonden twee zaken centraal: de afbakening van 

de scope van het onderzoek en de voorbereiding van een vragenlijst voor de inventarisatie. 

 

Afbakening 

Om tot een afbakening te komen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. Er hebben enkele 

oriënterende vraaggesprekken met experts en partijen op het gebied van ‘kwetsbare ouderen’ 

en multidisciplinaire samenwerking plaatsgevonden (o.a. via Vilans, Nivel, NHG/LAEGO). Ook is 

de stand van zaken rond het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) verkend, alsmede de 

bruikbaarheid van de gegevens die in het kader van dat programma worden verzameld. 

Daarnaast is relevante literatuur bestudeerd. 
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Op basis van deze verkenning heeft ARGO een discussienotitie opgesteld. Het onderzoeksterrein 

is nader afgebakend in een sessie met de begeleidingscommissie. Dit leidde tot de volgende 

afbakening van de opdracht: 

 Centraal staat de uitvoering van de zorg: de praktische samenwerking rond individuele 

kwetsbare ouderen. 

 We streven geen kwantitatief volledig, maar een zo gevarieerd mogelijk overzicht na. 

 We beperken ons vooraf niet uitsluitend tot projecten die een heldere definitie van 

kwetsbaarheid (gebaseerd op meetinstrument als de GFI, TFI of Easy Care Tos) 

definiëren.  

 Er moet eerstelijns professionele zorg bij betrokken zijn. Dat hoeft niet per sé de 

huisarts te zijn. 

 Projecten gericht op het toetsen van een interventie vallen buiten de scope van de 

inventarisatie.  

 Aandoening-specifieke programma’s zijn niet bij voorbaat uitgesloten, demente 

ouderen zijn ook kwetsbare ouderen.  

 Projecten in de planfase nemen we niet mee. 

 

 Vragenlijst 

Er is een concept-vragenlijst opgesteld die met de begeleidingscommissie werd besproken en 

cognitief is getest door een onderzoeker en een zorgverlener. De vragenlijst bestond uit twee 

onderdelen: (1) beschrijving van het project; (2) evaluatie en ‘werkzame elementen’. 

 
Schema 1. Overzicht vragenlijst 

Ad 1. Te beschrijven variabelen zijn onder meer: 

Betrokken disciplines  

Inbedding (samenwerking met wonen, welzijn, zorg) 

Doelgroep en indicatiestelling 

Positie cliënt, mantelzorg 

Doelstelling 

Omvang, werkgebied 

Start, looptijd 

Processen: 

 Vorm van de samenwerking (praktisch, formeel) 

 Borging en continuïteit 

 Communicatie en ict (data-uitwisseling, dossier) 

 Meten en monitoring (methode, variabelen) 

 
Ad 2. In het kader van evaluatie en werkzame elementen is aandacht besteed aan: 

Beoogde en gerealiseerde resultaten 

 Inhoudelijk, omvang, effect, duurzaamheid van de samenwerking 

 niveau van evidence ( onderzoeksdesign, publicatie) 

Overige opbrengsten van de samenwerking 

 Kwalitatief (samenwerking, cultuur) 

 Kwantitatief 

Succes- en faalfactoren 

Aanbevelingen voor (door)ontwikkeling en landelijke implementatie 
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1.3.2 Fase 2.  Inventarisatie  

In mei – juni 2016 vond een inventarisatie plaats van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare 

ouderen. Hiertoe werden contactpersonen benaderd via een online vragenlijst (bijlage 3).  

 

Werving 

Via een aantal partijen uit de begeleidingscommissie (InEen, LHV, V&VN en KNMP) werd een 

oproep gedaan. Contactpersonen van een samenwerkingsverband voor multidisciplinaire zorg 

voor kwetsbare ouderen konden zich melden in een portal van ARGO. Daarnaast werd een 

aantal gerichte oproepen vanuit ARGO verstuurd op basis van contacten met Vilans en NPO. 

Ook werd aanvullende werving verricht als de respons uit bepaalde regio’s sterk achterbleef.  

 

Kwantitatieve analyse en tussenrapportage 

De resultaten van de inventarisatie zijn in een  tussenrapportage gerapporteerd, en ook 

opgenomen in deze rapportage (hoofdstuk 3). De rapportage bevat een beschrijving van de 

initiatieven voor multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen op een aantal kernvariabelen 

(vgl. Vilans 2014) en een kwantificering van omvang en resultaten. De initiatieven worden 

geordend in een ‘typologie’ . De gegevens zijn geanalyseerd met SPSSX; kwalitatieve gegevens 

(open vragen) zijn gecodeerd in Excel.  

 

1.3.3 Fase 3.  Kwalitatieve verdieping  

In fase 2 zijn op basis van een kwantitatieve analyse de relevante factoren geïdentificeerd. In 

aanvulling daarop werden interviews uitgevoerd om zicht te krijgen op de werking van deze 

factoren in de praktijk. Centraal stond verdieping en validering: hoe werken de belangrijkste 

succes – en faalfactoren? In welke samenhang of in welke context zijn ze wel/niet van 

betekenis? Welke aanbevelingen voor de (door)ontwikkeling van multidisciplinaire zorg levert 

dit op?  

Om deze vragen te beantwoorden, is bij 14 zorgprogramma’s/ samenwerkingsverbanden een 

verdiepend interview uitgevoerd. De selectie vond plaats op grond van (1) type 

zorgprogramma/samenwerking en (2) de mate waarin het initiatief succesvol of juist niet 

succesvol is. Ook van niet-succesvolle projecten valt veel te leren over de werkzame elementen 

en de randvoorwaarden waaronder werkzame elementen effectief zijn. 

 

Per case is een semigestructureerd interview gehouden met de coördinator van het 

samenwerkingsverband of zorgprogramma. De topics zijn in overleg met de 

begeleidingscommissie vastgesteld (zie bijlage 5). Van de interviews is een samenvatting 

gemaakt geordend naar de topics. De resultaten zijn in deze rapportage opgenomen in 

hoofdstuk 4. 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  8 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

1.4 Werksessie: aanbevelingen  

In augustus 2016 is de conceptrapportage besproken met de begeleidingscommissie, die voor 

deze gelegenheid is uitgebreid met vertegenwoordigers uit de praktijk. In deze bijeenkomsten 

stond de discussie over de conclusies en aanbevelingen centraal. Wat is nodig voor een 

succesvolle doorontwikkeling van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen? De resultaten 

van de discussie zijn meegenomen in hoofdstuk 5. 
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HOOFDSTUK 2. SAMENWERKING ROND KWETSBARE OUDEREN 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van een landelijke inventarisatie gepresenteerd. Na een 

beschrijving van de response worden verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden en 

met enkele algemene kenmerken getypeerd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de evaluatie van 

de samenwerking door betrokkenen. 

 

2.2 Respons 

De oproep via de achterban van InEen, LHV, V&VN, KNMP en het netwerk van ARGO leverde in 

totaal 203 reacties op. Deze personen werden benaderd met een online vragenlijst. Uiteindelijk 

werd van 122 initiatieven een reactie verkregen. Vrijwel alle respons (op één na) betrof lopende 

samenwerkingsverbanden. In tabel 2.1 staan enkele algemene gegevens. 

 
Tabel 2.1 Algemene gegevens 

Schaal van het initiatief n % 

Wijk / deel van een gemeente 20 17,7 

Gemeente / stad 41 36,3 

Regio/deel van een provincie/meerdere gemeenten 50 44,2 

Provincie / landelijk 2 1,8 

Omvang doelgroep   

0-50 patiënten 11 10,2 

50-100 patiënten 10 9,3 

100-150 patiënten 13 12,0 

150-200 patiënten 5 4,6 

200-250 patiënten 8 7,4 

Meer dan 250 patiënten 61 56,5 

(n=122) 

 

De aanmeldingen waren verspreid over het land. Uit alle provincies, behalve Flevoland, werden 

reacties ontvangen. Ingedeeld naar landsdelen was de spreiding als volgt1: 

 Noord en Zuid Holland (n=40) 

 Groningen, Friesland, Drenthe (n=21) 

 Utrecht, Overijssel en Gelderland (n=33) 

 Noord Brabant, Zeeland en Limburg (n=23) 

 

 

                                                 
1 5 initiatieven konden niet worden ingedeeld 
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2.3 Representativiteit en generaliseerbaarheid 

Het doel van dit onderzoek was een beeld te krijgen van de variatie in multidisciplinaire 

samenwerking. De opzet was niet om een representatief beeld van ‘de stand van zaken’ op het 

gebied van zorg voor kwetsbare ouderen te schetsen. We hebben geen gegevens over de mate 

waarin de respons een afspiegeling vormt van alles wat er in Nederland gebeurt op dit vlak.  

Een mogelijke selectieve respons kan op verschillende manieren zijn veroorzaakt: 

 Rond succesvolle projecten is er wellicht meer positieve energie, ook om een vragenlijst 

in te vullen. 

 ‘Kleine samenwerkingsverbanden’ hebben wellicht minder vaak gereageerd wegens het 

ontbreken van een duidelijke ‘trekker’ of gebrek aan tijd. 

 Het bereik van de oproep via de betrokken organisaties is onduidelijk. 

 

De waarde van dit onderzoek ligt in het belichten van verschillende varianten en de lessen die 

hieruit voor andere partijen zijn te leren. 

 

2.4 Welke zorgverleners zien we in de zorg voor kwetsbare ouderen? 

Respondenten konden aangeven welke zorgverleners bij de samenwerking betrokken zijn. 

 
Tabel 2.2 Zorgverleners in de zorg voor kwetsbare ouderen 

  N % 

Eerstelijns zorgverleners Huisarts 108 93,1 

 Wijkverpleegkundige/thuiszorg 105 90,5 

 POH (Somatiek & GGZ) 86 74,1 

 Kaderhuisarts ouderengeneeskunde 64 55,2 

 Paramedisch, diëtetiek 63 54,3 

 Apotheker 60 51,7 

 Gezondheidscentrum 20 17,2 

 Huisartsenpost 17 14,7 

 Eerstelijnsverblijf/opvang 15 12,9 

 Ambulante GGZ 14 12,1 

 Organisatie voor huishoudelijke verzorging 11 9,5 

 Casemanager dementie 10 8,6 

Tweedelijns zorgverleners Specialist ouderengeneeskunde  83 87,4 

 Geriater 44 46,3 

 Verpleegkundige/verzorgende in verpleeghuis 20 21,1 

 Psychiatrische zorg/GGZ 15 15,8 

 Specialist 12 12,6 

 Ziekenhuisapotheker 7 7,4 

 Overig 4 4,2 

Sociaal domein Ouderenconsulent/adviseur 62 67,4 

 Welzijnsstichting 37 40,2 

 Maatschappelijk werk/opvang 24 26,1 

 

In de door ons aangetroffen samenwerkingsverbanden zijn nagenoeg altijd huisartsen en 

wijkverpleegkundigen betrokken. Daarnaast is er bij ongeveer de helft van de initiatieven sprake 
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van een betrokkenheid van apotheek, kaderarts en paramedische zorgverleners in de eerste lijn. 

Wat betreft de tweedelijnszorg zien we dat de specialist ouderengeneeskunde in zeer veel 

initiatieven een rol heeft (87,0%). De geriater uit het ziekenhuis is in bijna de helft van de 

samenwerkingsverbanden actief. Op het sociaal domein zijn met name de ouderenconsulent/-

adviseur (vaak als onderdeel van een ‘sociaal wijkteam’) betrokken: in 67% van de initiatieven 

wordt deze functie gemeld. 

 

2.5 Betrokkenheid van andere stakeholders 

Naast de uitvoerende zorgverleners is de betrokkenheid van andere stakeholders onderzocht. 

Tabel 2.3 geeft een overzicht. 

 
Tabel 2.3  Betrokkenheid stakeholders 

Stakeholder  n % 

Zorgkantoor  13 11,2 

Zorgverzekeraar  35 30,2 

Gemeente / 

beleidsambtenaar 

 11 9,5 

Rol oudere (en mantelzorger) 

in het samenwerkingsverband 

Geen, uitsluitend samenwerking tussen professionals 23 24,5 

 Reactief/passief: patiënt en mantelzorger ontvangen zorg, 

voorlichting, training, advisering) 

 

40 36,4 

 Actief: patiënt en mantelzorg voeren de regie, participeren 

actief (deelnemen aan MDO, communiceren mee via 

patiënten portal en/of zorgplan) 

43 39,1 

 

Bij 30% van de initiatieven is er sprake van een formele betrokkenheid van de zorgverzekeraar. 

Opvallend is de rol van ouderen: in bijna 40% van de samenwerkingsverbanden als ‘actief’ wordt 

gekenmerkt. Ouderen doen in dat geval mee aan multidisciplinair overleg en/of hebben een 

actieve inbreng in het zorgplan. 

 

2.6 Variatie in de samenwerking 

Om een beter zicht te krijgen op de variatie in de samenwerking zijn de volgende stappen 

uitgevoerd: 

1. Van de ‘betrokken partijen’ zijn uitsluitend uitvoerende zorgverleners geselecteerd. 

Betrokkenheid van anderen, zoals zorgverzekeraar of gemeente, komt aan de orde bij 

het beschrijven van de samenwerkingsverbanden. 

2. De zorgverleners zijn ingedeeld in de categorieën 1e lijn, 2e lijn en sociaal domein. 

3. Op basis van een statistische evaluatie en praktische overwegingen is een eerste 

indeling gemaakt naar (combinaties van) deze domeinen. 

 

Tabel 2.4 geeft het resultaat van deze eerste indeling. 
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Tabel 2.4 Overzicht naar domein 

1e lijn 2e lijn sociaal domein aantal  

o 
  

12 

o o 
 

32 

o 
 

o 9 

o o o 63 

   
116 

(n=122; niet in te delen n=6) 

 

Meer dan de helft van de reacties (54%) betreft een samenwerking over de drie domeinen heen. 

Nader onderzoek vond plaats of  verdere specificatie binnen deze groep zinvol was. Het bleek 

dat vaak een ‘harde kern’ van 4 zorgverleners bij deze samenwerking was betrokken (tabel 2.5).  

 
Tabel 2.5 Specificatie van de groep 1e + 2e + sociaal domein 

HA 

Wijk 
verpleeg 
kundige 

Specialist 
Ouderen 
geneesk Wijkteam Geriater Welzijn aantal 

o o o o o 
 

27 

o o o o 
 

o 13 

Subtotaal met de 4 kerndisciplines 40 

Overige vormen met betrokkenheid huisarts, apotheek + paramedici 8 

Overige vormen: niet nader te typeren 15 

Totaal 63 

 

Bij meer dan 60% van deze samenwerkingsverbanden is er een betrokkenheid van huisarts, 

wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en het wijkteam. Binnen deze groep lijkt 

een onderscheid te kunnen worden gemaakt naar 2 vormen die relatief vaak voorkomen: 

(a) 4 disciplines, daarnaast geriatrie (n=27) 

(b) 4 disciplines, daarnaast welzijnsorganisatie, maar geen geriatrie (n=13) 

 

Er is een groep van 23 samenwerkingsverbanden waar één of twee zorgverleners van de ‘harde 

kern’ van 4 disciplines ontbreken. Deze groep is zeer gevarieerd, maar ook hierin kon nog één 

variant worden onderscheiden:  

(c) samenwerking over de drie domeinen, met een sterk accent op de multidisciplinaire 

samenwerking in de eerste lijn door betrokkenheid van apotheek en paramedici.  

 

De 15 resterende samenwerkingsverbanden bestaan uit variaties in samenstelling en konden 

niet nader worden getypeerd. In het vervolg zal bij de beschrijving en verkenning van de 

samenwerkingsvormen de volgende legenda worden gehanteerd (tabel 2.6). 
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Tabel 2.6 Typen samenwerking 

Type samenwerking Omschrijving 

1 uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

2 eerste- en tweedelijns zorgverleners 

3 eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

4 drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

5 drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

6 Drie domeinen, met apotheek en paramedische eerstelijns zorg 

7 drie domeinen, overige vormen 

 

Kanttekeningen bij deze typologie 

Er is bij het opstellen van deze typologie gekozen voor een praktische insteek, door uit te gaan 

van de betrokken zorgaanbieders. We zijn uitgegaan van de gegevens die ons door de 

respondenten werden aangeleverd en hun interpretatie van het begrip ‘betrokkenheid’. Bij deze 

indeling zijn daarnaast soms arbitraire beslissingen aan de orde geweest. Zo bevat type 4 ook 

een aantal projecten waarin (naast geriatrie) ook welzijn is betrokken. Hiervoor is gekozen 

omdat naar onze mening de betrokkenheid van geriatrie (in casu het ziekenhuis) meer gevolgen 

heeft dan betrokkenheid van een welzijnsorganisatie.  

Samenvattend: de indeling moet worden gezien als een globale typering, waarin een aantal 

varianten is onderscheiden die wat vaker lijken voor te komen. Tegelijk is er echter ook een 

groep met ‘unieke varianten’ die buiten deze typologie valt.  

 

2.7 Beschrijving van de samenwerking 

De vragenlijst had een ‘beschrijvend’ en een ‘evaluerend’ deel. We gaan nu eerst in op een 

aantal kenmerken van de samenwerkingsverbanden. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

1. Welke zorgverleners doen mee? En welke andere partijen zijn betrokken? 

2. Schaal en omvang van de samenwerking 

3. Overleg 

4. Doelen en maatregelen 

5. Gegevens uitwisseling en financiering  

 

In het volgende hoofdstuk volgen de ervaringen en de resultaten en de factoren die het (gebrek 

aan) succes hebben bepaald. 

 

2.7.1 Welke zorgverleners doen mee en wat is de betrokkenheid van andere stakeholders? 

 

Type 1 : uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

De 12 samenwerkingsverbanden die als ‘type 1’ zijn geclassificeerd, zijn naast huisarts en 

wijkverpleegkundige, in 50-60% van de gevallen drie disciplines betrokken: POH, apotheek en 

paramedische zorg.  De zorgverzekeraar is relatief weinig bij deze projecten betrokken (17%). 

Ouderen hebben slechts incidenteel een ‘actieve rol’ (18%). Het gaat hier niet per sé over 
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‘kleinschalige’ of ‘lokale’ samenwerking: de helft van deze initiatieven speelt zich op wijk of 

gemeente/stads niveau af. De regionale initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op 

een aanpak vanuit een zorgcoöperatie van huisartsen. 

 

Type 2 : eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Naast huisarts en wijkverpleegkundige wordt variant 2 (32 samenwerkingsverbanden) 

getypeerd door een grote rol voor POH (66%), kaderarts (69%) en specialist 

ouderengeneeskunde (84%). Daarnaast zijn paramedische zorg (41%) en geriater (31%) geregeld 

betrokken. De zorgverzekeraar is in 56% van deze projecten betrokken. Bij type 2 (en ook 1 en 3) 

is de gemeente in ongeveer 10% van de gevallen zichtbaar. Bij dit type samenwerking, en alle 

volgende varianten, zijn ouderen in ca 40% van de gevallen ‘actief betrokken’. Bijna twee-derde 

van deze initiatieven heeft een regionale schaal. 

 

Type 3 : eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Er zijn 9 projecten in deze variant aangetroffen. Ze worden getypeerd door de volgende 

zorgverleners: huisarts, verpleegkundige, POH, Kaderarts en ouderenconsulent/wijkteam. De 

zorgverzekeraar lijkt bij deze variant met 33% wat minder vaak in beeld te zijn. Bijna twee-derde 

van deze initiatieven speelt zich op gemeente/stads niveau af. 

 

Type 4 : drie domeinen, 4 disciplines + geriater 

Deze variant is 25 keer aangetroffen. Naast de aanwezigheid van de 4 genoemde 

‘kerndisciplines’ is in alle gevallen een geriater betrokken. Bij 67% van de initiatieven is ook een 

kaderarts betrokken. Van deze initiatieven heeft 60% een regionale schaal. Gemeenten zijn bij 

type 4 (en ook type 5) niet of nauwelijks in beeld. Relatief vaak richt men zich bij deze 

samenwerking op ouderen in het ziekenhuis. 

 

Type 5 : drie domeinen, 4 disciplines + welzijn 

In tegenstelling tot type 4 is bij deze variant (13 samenwerkingsverbanden) een duidelijker link 

met care en welzijn. In alle gevallen is een welzijnsstichting betrokken en er is geen 

betrokkenheid van geriatrie. Ook is de deelname van de care sterker: het verpleeghuis en 

organisaties voor huishoudelijke hulp, eerstelijnsopvang en GGz worden bij dit type wat vaker 

aangetroffen. Het aandeel van deze zorgverleners is 23-39%. Het aandeel van de apotheek is bij 

deze variant hoog (77%). Er is geen duidelijk onderscheid naar schaal. 

 

Type 6 : drie domeinen, apotheek en paramedische zorg 

Deze variant wordt gekenmerkt doordat (a) de drie domeinen zijn betrokken en (b) het accent 

lijkt te liggen op multidisciplinaire zorg in de eerste lijn door betrokkenheid van zowel apotheker 

als paramedische zorgverlening. Er is nauwelijks een link met het wijkteam/ouderenconsulent, 

maar wel met maatschappelijk werk (63%) en welzijnsstichting (75% van de gevallen). In vrijwel 

alle gevallen (op één na) gaat het om een initiatief op wijk- of gemeenteniveau. 
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Type 7 : drie domeinen, overige vormen 

Er zijn 15 initiatieven die de drie domeinen bestrijken, maar waarin niet alle 4 de kerndisciplines 

meedoen. Het aandeel van deze disciplines is weliswaar geen 100%, maar nog steeds zeer groot 

(>67%). Apotheek en paramedische zorg zijn minder sterk vertegenwoordigd (33% resp 46%) 

alsmede de geriater uit het ziekenhuis (20%). Twee-derde heeft een wijk/gemeentelijke schaal. 

Gemeenten zijn echter niet als betrokken partij in beeld.  

 

2.8 Overleg 

Hoe wordt het overleg vorm gegeven in de samenwerking voor kwetsbare ouderen? In een zeer 

groot deel van de gevallen vindt regulier overleg plaats (86%). Dit kan verschillende vormen 

hebben, die soms naast elkaar optreden. Het meest genoemd wordt een structureel 

multidisciplinair overleg /MDO (64%), gevolgd door ‘praktijkoverleg HA-POH’ of 1-op-1. Deze 

laatste overlegvorm vindt in het algemeen wekelijks plaats; een MDO heeft in de regel een 

frequentie van eenmaal per maand. Zorgverleners zijn zelf in de meeste gevallen ook betrokken 

bij het overleg over de samenwerking: in 84% vindt dit op het niveau van het primair proces 

plaats. In 58% van de initiatieven is er (ook) een vorm van bestuurlijk of projectoverleg. 

  
Tabel 2.7. Overleg 

 tot  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 n % % % % % % % % 

Vindt er regulier overleg plaats?          

Ja 95 86,4 81,8 87,1 87,5 85,2 92,3 85,7 84,6 

In welke vorm is het overleg rond het 

primair proces georganiseerd? 

         

Structureel MDO, multidisciplinair team 66 63,5 30,0 69,0 50,0 80,0 53,8 57,1 66,7 

Praktijkoverleg huisarts/POH of 1-op-1 33 31,7 40,0 17,2 37,5 32,0 38,5 71,4 25,0 

Farmacotherapeutisch overleg (FTO) 8 7,7 10,0 0,0 0,0 12,0 23,1 14,3 0,0 

Projectgroep/pilot/tijdelijk 7 6,7 10,0 3,4 12,5 8,0 0,0 0,0 16,7 

Expertteam 1 1,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bilateraal, o.a. met cliënt 2 1,9 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 

Afhankelijk van situatie 7 6,7 10,0 3,4 12,5 4,0 7,7 14,3 8,3 

Anders/virtueel 4 3,8 20,0 3,4 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Op welke niveaus vindt overleg over de 

samenwerking plaats? 

         

Primair proces 80 84,2 77,8 88,9 71,4 82,6 100,0 50,0 90,9 

Bestuurlijk/strategisch/projectoverleg 56 58,9 55,6 63,0 42,9 60,9 75,0 33,3 54,5 

Anders, namelijk... 21 22,1 33,3 7,4 42,9 30,4 0,0 66,7 18,2 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 
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Indien wordt gekeken naar de verschillen tussen de typen samenwerkingsverbanden, lijkt 

bestuurlijk of projectoverleg vaker voor te komen bij de typen 4 en 5, waar de drie domeinen en 

4 kerndisciplines zijn betrokken. Structureel multidisciplinair overleg wordt relatief minder vaak 

naar voren gebracht bij type 1.  

 

2.9 Formalisering 

Bij 49 samenwerkingsverbanden (42%) is de samenwerking niet geformaliseerd. In 46% is een 

overeenkomst gesloten en in 12% van de initiatieven is een aparte rechtsvorm opgericht. Er zijn 

geen duidelijke verschillen naar variant van samenwerking. 

 

2.10 Identificatie van de doelgroep 

In 80% van de samenwerkingsverbanden wordt een methode van screening of case-finding 

toegepast om kwetsbare ouderen te identificeren. Hiervan hanteert 20% ‘andere methoden’, 

waarbij het in de meeste gevallen gaat om een combinatie van screening en case-finding. Zo is 

een aantal initiatieven gestart met screening, maar vervolgens overgestapt op case-finding. 

 
Tabel 2.8. Identificatie doelgroep kwetsbare ouderen 

 tot  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 n % % % % % % % % 

Geen specifieke opsporingsmethode / 

project gericht op duidelijke populatie 

21 19,1 36,4 16,1 25,0 18,5 7,7 0,0 30,8 

Case-finding 53 48,2 27,3 48,4 50,0 59,3 53,8 57,1 30,8 

Screening 12 10,9 0,0 16,1 0,0 14,8 15,4 0,0 7,7 

Anders 24 21,8 36,4 19,4 25,0 7,4 23,1 42,9 30,8 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

Als we naar de verschillende typen van samenwerking kijken, dan valt het volgende op: 

 Uitsluitend ‘screening’ komt niet voor bij samenwerkingsverbanden waar het accent 

sterker ligt op de eerste lijn (type 1, 3 en 6). 

 Bij projecten die uitsluitend uit eerstelijns-samenwerking bestaan, ontbreekt het relatief 

vaker aan een opsporingsmethode.  

 

De genoemde instrumenten voor screening zijn zeer divers; hier springt niet één instrument er 

duidelijk uit. Rond case-finding worden in 50% van de gevallen drie instrumenten even vaak 

genoemd: Trazag, GFI en Easycare.  
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Maar de klinische blik en het ‘niet-pluis gevoel’ van betrokken zorgverleners worden het vaakst 

als methode naar voren gebracht: ‘ We letten op elke verandering in toestand of situatie van de 

oudere die door betrokkenen als potentieel bedreigend voor de gezondheidstoestand of 

zelfredzaamheid wordt gezien’, aldus een respondent. 

 

2.11 Doelen van de samenwerking  

In de vragenlijst werden twee typen doelen onderscheiden: (1) doelen gericht op uitkomsten 

voor ouderen en mantelzorgers, zoals het verminderen van overbelasting, en (2) doelen gericht 

op de zorg. In tabel 2.9 wordt een overzicht gegeven van de doelen gericht op uitkomsten voor 

kwetsbare ouderen. 

 
Tabel 2.9 Doelen van de samenwerking: uitkomsten voor ouderen 

Doel tot  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 n % % % % % % % % 

Kwaliteit van leven/ welbevinden in 

stand houden/bevorderen 

97 89,8 81,8 93,5 62,5 96,0 100,0 71,4 92,3 

Langer zelfstandig thuis wonen 84 77,8 45,5 74,2 75,0 92,0 92,3 71,4 76,9 

Eigen regie handhaven/bevorderen 81 75,0 63,6 64,5 75,0 84,0 92,3 71,4 76,9 

Ervaren belasting mantelzorg 

verminderen, overbelasting voorkomen 

72 66,7 54,5 51,6 75,0 76,0 76,9 85,7 69,2 

Gevolgen functiebeperkingen 

verminderen: beter functioneren 

71 65,7 54,5 67,7 62,5 72,0 61,5 57,1 69,2 

Anders, namelijk... 19 17,6 45,5 9,7 50,0 16,0 0,0 28,6 7,7 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

In bijna alle initiatieven staat ‘kwaliteit van leven’ centraal, vaak in combinatie met andere 

doelen zoals ‘zelfstandigheid’ en ‘regie’. Als we naar de verschillende varianten kijken, lijken er 

hooguit wat kleine accentverschillen te zijn. Samenwerkingsverbanden van het type 4 richten 

zich op alle genoemde doelen, de overige initiatieven zijn beperkter qua doelstelling. Als er 

sprake is van betrokkenheid van de geriatrie lijkt men zich – naast andere doelen - wat sterker 

te richten op het verminderen van functiebeperkingen. De projecten waar welzijn en care meer 

betrokken zijn (type 5) lijken ‘zelfstandigheid’ en ‘regie’. De verschillen zijn echter zeer klein. 

 

Wat zijn de doelstellingen die gericht zijn op de zorg? In tabel 2.10 staan de resultaten. 
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Tabel 2.10 Doelen van de samenwerking: uitkomsten zorg 

Doel tot  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6    

type 

7 

 n % % % % % % % % 

Kortere lijnen tussen zorgverleners 96 87,3 54,5 80,6 100,0 92,6 100,0 85,7 100,

0 

Betere coördinatie individuele zorg  95 86,4 72,7 80,6 100,0 88,9 92,3 100,

0 

84,6 

Preventie met doel: minder 

kwetsbaarheid 

76 69,1 54,5 71,0 75,0 70,4 61,5 71,4 76,9 

Meer stabiliteit / minder crises 71 64,5 54,5 64,5 37,5 63,0 76,9 85,7 69,2 

Netwerkontwikkeling 65 59,1 27,3 48,4 50,0 85,2 76,9 42,9 53,8 

Beperking intramurale (crisis)opname  55 50,0 27,3 54,8 25,0 59,3 46,2 100,

0 

30,8 

Snellere doorstroming/verwijzing 36 32,7 27,3 25,8 37,5 37,0 30,8 14,3 53,8 

(totale) zorgkosten omlaag 33 30,0 27,3 29,0 37,5 37,0 30,8 42,9 7,7 

Minder druk op de huisarts 43 39,1 36,4 45,2 25,0 48,1 30,8 71,4 7,7 

Eerder ontslag uit ziekenhuis 11 10,0 9,1 12,9 12,5 7,4 23,1 0,0 0,0 

Anders, namelijk... 14 12,7 45,5 6,5 37,5 7,4 7,7 14,3 0,0 

 

Twee doelen staan bij alle vormen van samenwerking bovenaan: (1) het ontwikkelen van ‘korte 

lijnen’ tussen zorgverleners en (2) een betere coördinatie van de uitvoering van de zorg voor 

kwetsbare ouderen. Alleen bij type 1 lijkt het ontwikkelen van de korte lijnen minder prioriteit 

te hebben; wellicht zijn die er reeds.   

In aansluiting hierop staat bij de projecten van type 4 en 5 - naast genoemde hoofddoelen - 

‘netwerkontwikkeling’ juist vaak centraal. In aansluiting op de voorgaande tabel wordt in type 4 

wat vaker gewerkt aan interventies om de kwetsbaarheid te beperken en zijn hier de hoogste 

ambities op het gebied van de zorgkosten.  

 

2.12 Maatregelen  

Met welke maatregelen en interventies trachten de samenwerkingsverbanden hun doelen te 

bereiken? In tabel 2.11 staat een overzicht, geordend naar de frequentie waarin de maatregelen 

worden gemeld. 
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Tabel 2.11 Maatregelen om doelen te bereiken 

maatregel totaal  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 n % % % % % % % % 

Multidisciplinaire samenwerking/overleg 77 71,3 36,4 80,6 71,4 74,1 75,0 71,4 69,2 

Zorgcoördinatie rond individuele ouderen 63 58,3 63,6 58,1 57,1 37,0 75,0 85,7 69,2 

Individueel zorg(leef)plan 55 50,9 27,3 51,6 71,4 55,6 58,3 57,1 38,5 

Eigen regie 49 45,4 27,3 51,6 57,1 51,9 33,3 42,9 38,5 

Consultatie van specialistische zorg 45 41,7 18,2 48,4 14,3 55,6 33,3 28,6 46,2 

Zorgcoördinatie d.m.v. 

samenwerkingsafspraken  

45 41,7 27,3 48,4 71,4 44,4 33,3 14,3 38,5 

Versterken draagkracht oudere en mantelzorg 41 38,0 54,5 32,3 57,1 40,7 50,0 14,3 23,1 

Medicatiebeoordeling / review 37 34,3 27,3 35,5 14,3 29,6 50,0 57,1 30,8 

Programmatische proactieve aanpak  37 34,3 18,2 32,3 28,6 40,7 33,3 57,1 30,8 

Casemanagement (sociaal/psychisch) 32 29,6 0,0 19,4 71,4 40,7 41,7 28,6 23,1 

Eenduidig aanspreekpunt 31 28,7 36,4 32,3 28,6 22,2 25,0 42,9 23,1 

Leefstijl ouderen beïnvloeden (preventie) 27 25,0 45,5 22,6 14,3 18,5 25,0 42,9 23,1 

Gezamenlijke besluitvorming 26 24,1 36,4 22,6 57,1 22,2 16,7 14,3 15,4 

Betrekken van mantelzorgers 25 23,1 27,3 25,8 28,6 18,5 41,7 14,3 7,7 

Netwerkontwikkeling oudere 19 17,6 27,3 19,4 42,9 14,8 16,7 0,0 7,7 

Transferzorg bij opname en ontslag zkh/vph 17 15,7 18,2 9,7 14,3 29,6 8,3 0,0 15,4 

Zelfmanagement 12 11,1 18,2 9,7 28,6 11,1 0,0 0,0 15,4 

Aandoening specifieke zorgprogramma's 9 8,3 9,1 6,5 0,0 7,4 25,0 14,3 0,0 

Opstellen risicoprofiel 8 7,4 0,0 9,7 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 

E-health toepassingen 7 6,5 9,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 

Aansluiting op zorg tijdens ANW-uren 6 5,6 0,0 16,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

(n=108) 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

De belangrijkste maatregelen in de zorg voor kwetsbare ouderen zijn:  

(1) het versterken van het multidisciplinaire overleg/samenwerking 

(2) zorgcoördinatie bij individuele ouderen 

(3) gebruik van een individueel zorg(leef)plan 

 

De volgorde van deze top-3 maatregelen verschilt echter bij de verschillende typen 

samenwerking. Bij samenwerkingsverbanden waar het accent op multidisciplinaire 

eerstelijnszorg ligt (1 en 6), is met name de zorgcoördinatie van belang. Bij type 1 heeft dit 

duidelijk voorrang boven ‘overleg’ en ‘zorgplan’ .  
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Enkele accentverschillen tussen de typen samenwerkingsverbanden zijn: 

 Bij de initiatieven waar geen tweede lijn bij betrokken is (type 1 en 3) worden 

maatregelen op het gebied van ‘versterken draagkracht’ relatief vaak genoemd. 

 Het beïnvloeden van ‘leefstijl’ lijkt vooral aan de orde bij multidisciplinaire eerstelijns 

samenwerking (type 1 en 6)  

 Bij projecten van type 3 (eerste lijn + sociaal domein) lijkt wat meer accent te leggen op 

casemanagement, samenwerkingsafspraken en gezamenlijke besluitvorming.  

 

Maatregelen op het gebied van ANW-zorg, E-health, risicoprofielen en zelfmanagement worden 

door alle initiatieven relatief weinig gemeld. 

 

2.13 Gegevensuitwisseling en financiering 

Tot besluit van deze beschrijving van samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen gaan we 

in op de vraag hoe gegevensuitwisseling (tabel 2.12) en financiering (tabel 2.13) plaatsvindt.  

 
Tabel 2.12. Hoe vindt gegevensuitwisseling plaats? 

 Totaal Type 

1 

Type 

2 

Type 

3 

Type 

4 

Type 

5 

Type 

6 

Type 
7 

 n % % % % % % % % 

Geen uitwisseling pat gegevens  27 25,2 36,4 29,0 42,9 25,9 9,1 0,0 23,1 

HIS 36 33,6 27,3 32,3 42,9 25,9 54,5 71,4 15,4 

KIS (Keteninformatiesysteem) 27 25,2 0,0 35,5 0,0 29,6 9,1 42,9 30,8 

Gezamenlijk (digitaal) zorgplan  14 13,1 0,0 19,4 14,3 14,8 9,1 14,3 7,7 

LSP 10 9,3 18,2 6,5 0,0 0,0 27,3 28,6 7,7 

Patiënten portal /PGD 9 8,4 0,0 12,9 14,3 7,4 18,2 0,0 0,0 

Gezamenlijk elektr. dossier 7 6,5 9,1 9,7 14,3 3,7 0,0 0,0 7,7 

Gezamenlijke ontsluiting gegevens 2 1,9 0,0 3,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

Anders, namelijk... 43 40,2 54,5 19,4 42,9 51,9 45,5 14,3 61,5 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

Bij ongeveer een kwart van de samenwerkingsverbanden worden geen patiëntgegevens 

uitgewisseld. In de gevallen waarin dit wel het geval is, speelt het HIS de grootste rol. In de 

initiatieven waar tweedelijnszorg bij is betrokken, wordt in veel gevallen een 

Keteninformatiesysteem gebruikt. Ook zien we bij deze varianten in een aantal gevallen het 

Patiënten portal of PGD. 
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De inhoud van de gegevensuitwisseling gaat in veel gevallen over de diagnose(n), 

functiebeperking en medicatie (60-70%). Gegevens over kwetsbaarheid, welbevinden worden in 

60% van de samenwerkingsverbanden uitgewisseld, maar het gaat dan vrijwel uitsluitend om de 

typen waarin sprake is van samenwerking waar ook de tweedelijn bij betrokken is. 

 

Naarmate de samenwerking met meer partijen plaatsvindt, is er ook meer uitwisseling over de 

zorgverleners rond de patiënt. Informatie over het sociaal netwerk wordt met name 

uitgewisseld bij projecten van type 5, waarin naast de 5 kerndisciplines ook sprake is van 

betrokkenheid van welzijn. 

 

In tabel 2.13 en 2.14 worden de uitkomsten op twee vragen over de financiering gepresenteerd. 

Met welke partijen zijn afspraken gemaakt? En wat is de globale inhoud van die afspraken? 

 
Tabel 2.13. Met welke partijen zijn afspraken over de financiering gemaakt? 

 totaal  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type     

7 

 n % % % % % % % % 

Zorgverzekeraar 75 78,9 60,0 85,7 66,7 87,5 80,0 100,0 50,0 

Thuiszorgorganisatie 31 32,6 30,0 25,0 50,0 37,5 40,0 28,6 30,0 

Gemeente 12 12,6 10,0 0,0 50,0 16,7 20,0 0,0 20,0 

Verpleeghuis 6 6,3 0,0 10,7 0,0 8,3 10,0 0,0 0,0 

Ziekenhuis 6 6,3 0,0 3,6 0,0 16,7 0,0 14,3 0,0 

Subsidieverstrekker (fonds, ZonMw, etc.) 12 12,6 0,0 10,7 16,7 20,8 20,0 0,0 10,0 

Anders, namelijk... 25 26,3 30,0 21,4 16,7 33,3 10,0 0,0 60,0 

 

In bijna 80% van de gevallen zijn afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt. Vooral in situaties 

waarin sprake is van samenwerking tussen eerste- en tweedelijn (typen 2, 4, 5 en 6) komt dit 

zeer frequent voor. Ook is er zeer geregeld sprake van financiële afspraken met thuiszorg: 

tussen 25% en 50% van de samenwerkingsverbanden meldt dit. Afspraken met de gemeente zijn 

vooral gerapporteerd door samenwerkingsverbanden tussen eerstelijn en sociaal domein (type 

3).  

Over de financiële afspraken zijn twee aspecten onderzocht (tabel 2.14). Zijn ze tijdelijk of 

structureel? En betreffen deze afspraken de zorg en/of de samenwerking? 
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Tabel 2.14 Wat is de inhoud van de financiering? 

 totaal  type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 n % % % % % % % % 

De samenwerking bekostigd door 

de betrokken organisaties.  

40 38,1 27,3 40,0 57,1 34,6 45,5 28,6 38,5 

Tijdelijk, alleen samenwerking 37 35,2 9,1 36,7 71,4 42,3 36,4 42,9 15,4 

Structureel, samenwerking én zorg  13 12,4 9,1 13,3 0,0 15,4 18,2 28,6 0,0 

Tijdelijk, samenwerking én zorg  12 11,4 0,0 13,3 14,3 15,4 9,1 28,6 0,0 

Structureel, alleen samenwerking  8 7,6 9,1 6,7 14,3 3,8 9,1 28,6 0,0 

Eigen bijdrage van ouderen  0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geen afspraken over financiering 17 16,2 27,3 3,3 14,3 23,1 9,1 0,0 38,5 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

De samenwerking wordt vaak bekostigd door de betrokken organisaties of uit een tijdelijke 

financiering, zoals een projectsubsidie. Structurele financiering voor de samenwerking is 

nauwelijks aan de orde (8%), en ook structurele financiering van de zorg komt slechts in 12% van 

de gevallen naar voren. Alhoewel meer dan één antwoord kon worden gegeven, lijkt er weinig 

sprake te zijn van stapeling van financiering. In 16% van de gevallen zijn geen afspraken 

gemaakt. 

Verder valt op dat eerstelijns samenwerking (type 1 en 6) hoofdzakelijk wordt gefinancierd 

zonder extra middelen. Samenwerking met tweedelijnszorg is daarentegen vaker gefinancierd 

met een aparte tijdelijke regeling. 

Wordt de financiering de komende jaren voortgezet? Dit is bij 22% van de initiatieven het geval. 

Bij 11% wordt de financiering gestopt en bij 67% is hierover onzekerheid. De grootste 

onduidelijkheid wordt aangetroffen bij variant 3 (eerstelijn en sociaal domein). Daar is bij geen 

enkel initiatief zekerheid over de financiële continuïteit. De meeste zekerheid hebben projecten 

van type 1: bij 36% is zeker dat de financiering doorgaat. 
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2.14 Conclusie 

In dit hoofdstuk werden varianten van multidisciplinaire samenwerking in de zorg voor 

kwetsbare ouderen beschreven, gebaseerd op de inhoudelijke reacties van 122 initiatieven in de 

zorg rond kwetsbare ouderen. Alhoewel er een grote variatie aan zorgverleners is betrokken bij 

deze zorg, springt de rol van vier partijen eruit. Primair gaat het om een belangrijke rol van de 

huisarts/praktijkondersteuner en de wijkverpleging. Vanuit de tweedelijn is de specialist 

ouderengeneeskunde frequent betrokken en in veel gevallen is er een betrokkenheid vanuit het 

sociaal wijkteam via een ouderenconsulent. Alhoewel dit type samenwerking, dat zich uitstrekt 

over eerste, tweede lijn en sociaal domein, het meest is aangetroffen, zijn er tal van andere 

verschijningsvormen. Deze variëren van ‘klein en overzichtelijk’ (uitsluitend eerstelijn, al of niet 

samen met sociaal domein), tot aan ‘uitgebreid en complex’(met veel partijen over alle 

domeinen betrokken). In de helft van de gevallen zijn andere eerstelijns zorgverleners als de 

apotheker, de fysiotherapeut of een andere paramedicus betrokken. De oudere speelt een 

actieve rol in 40% van de initiatieven. 

Vrijwel altijd wordt een methode van case-finding gehanteerd om de doelgroep te identificeren. 

Als eerste signaal geldt de klinische blik van de huisarts of een niet-pluis gevoel van andere 

betrokkenen. Vervolgens wordt in de probleeminventarisatie/anamnese gebruik gemaakt van 

een gestandaardiseerd instrument als de TRAZAG, Easycare of GFI. Verder is er veel 

overeenkomst in de doelen die worden nagestreefd voor de oudere (kwaliteit van leven, 

zelfredzaamheid en eigen regie) en rond de zorg (korte lijntjes en zorg coördinatie).  

De gegevensuitwisseling tussen betrokkenen varieert: in de meeste initiatieven wordt een eigen 

variant (40%) of geen uitwisseling (25%) gehanteerd. De initiatieven melden dat er vaak wel 

afspraken met de zorgverzekeraar zijn gemaakt, maar dat deze zelden een structureel karakter 

hebben 
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HOOFDSTUK 3. RESULTATEN: EVALUATIE VAN DE SAMENWERKING 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 

Nadat in hoofdstuk 2 de samenwerking voor kwetsbare ouderen is getypeerd en beschreven, 

gaan we in dit hoofdstuk in op de evaluatie van de samenwerking volgens betrokkenen.  Hoe 

wordt de samenwerking ervaren? En in welke mate worden de doelen van de samenwerking 

gehaald? In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op het 

evaluerende deel van de vragenlijst. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

1. Totaalwaardering  

2. Bereik van doelen 

3. Succesfactoren, belemmeringen en aanbevelingen voor landelijke partijen 

 

3.2 Totaalwaardering 

Respondenten konden via een rapportcijfer hun waardering uitdrukken voor drie thema’s: het 

functioneren van de samenwerking, het functioneren van de gegevensuitwisseling en de 

financiële aspecten. Tabel 3.1 bevat de resultaten. Er zijn geen significante verschillen. 

Opvallende hoge of lage scores zijn aangegeven met groen respectievelijk rood. 

 
Tabel 3.1 Totaalwaardering naar drie aspecten 

 totaal type 

1 

type 

2 

type 

3 

type 

4 

type 

5 

type 

6 

type 

7 

 organisatie van de samenwerking 7,7 7,8 7,8 7,4 7,8 7,9 7,8 7,5 

 functioneren van de gegevensuitwisseling 6,3 6,2 6,2 6,0 6,6 6,6 5,4 6,2 

 wijze van financiering 5,2 5,0 5,0 3,9 5,7 5,8 5,9 4,4 

Type 1 - uitsluitend eerstelijns zorgverleners 

Type 2 - eerste- en tweedelijns zorgverleners 

Type 3 - eerstelijns zorgverleners en sociaal domein 

Type 4 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + geriater 

Type 5 - drie domeinen, 4 kerndisciplines + welzijn 

Type 6 – drie domeinen, apotheek en paramedisch  

Type 7 - drie domeinen, overige vormen 

 

Over de hele linie gezien lijken de initiatieven van type 4 en 5, met betrokkenheid van de 4 

kerndisciplines, het meest positief te scoren. Het oordeel over de samenwerking en financiële 

aspecten is het laagst bij de vorm waarin de eerste lijn met sociaal domein zijn betrokken. 

Gegevensuitwisseling lijkt het meest moeizaam bij type 6, waarin de drie kolommen zijn 

betrokken samen met multidisciplinaire eerstelijnszorg.  
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3.3 Samenhang tussen totaalwaardering en achtergrondvariabelen 

De samenhang tussen voorgaande totaalwaardering en een aantal andere variabelen is 

verkennend onderzocht. We melden hier alleen de statistisch significante resultaten (Pearson 

corr, p>.05). 

 

Het rapportcijfer voor het functioneren van de samenwerking hangt positief samen met: 

 aantal zorgverleners: naarmate meer zorgverleners zijn betrokken, is het rapportcijfer 

wat hoger. 

 het rapportcijfer voor het functioneren van de gegevensuitwisseling. 

Het rapportcijfer voor het functioneren van gegevensuitwisseling hangt positief samen met: 

 aanwezigheid gezamenlijk elektronisch dossier; 

 gezamenlijk (digitaal) zorgplan. 

Het rapportcijfer voor het functioneren van de wijze van financiering hangt positief samen met: 

 betrokkenheid zorgverzekeraar/zorgkantoor; 

 aantal zorgverleners. 

 

3.4 Contrastering initiatieven naar rapportcijfer samenwerking 

Op basis van het rapportcijfer voor het functioneren van de samenwerking werden de 

initiatieven onderscheiden in 3 typen: ‘goed’( cijfer 9 of 10), ‘gemiddeld’ (6,5 tot 8,5) en ‘niet zo 

goed’(cijfer 1-6,5). Vervolgens werden de ‘goede’ en ‘niet zo goede’ projecten met elkaar 

vergeleken. Ook hier wordt weer benadrukt dat het gaat om een verkennende analyse, waarbij 

het wegens de kleine aantallen niet mogelijk was om de verschillen te toetsen. In onderstaande 

tabel zijn uitsluitend de verschillen weergegeven van 20%-punten of groter. 
 

Tabel 3.2 Samenwerking 

‘goede samenwerking’ ‘niet zo goede samenwerking’ 

Groot aandeel van type 5 Groot aandeel van type 4 

Vaak op niveau wijk/gemeente Vaak op niveau regio 

Kleinere omvang doelgroep (<50) Grotere omvang (>250) 

Vaker resultaten bekend Geen resultaten bekend 

Praktijkoverleg MDO en Bestuurlijk overleg 

‘snelle doorstroming’ vaker als doel genoemd ‘betere coördinatie’ en ‘beperking opname’ vaker als 

doelen genoemd 

‘versterken regie’ en ‘zorgcoördinatie rond individuele 

ouderen’ vaker als maatregel genoemd 

‘coördinatie dmv samenwerkingsafspraken’ vaker als 

maatregelen genoemd 

Geen uitwisseling op cliëntniveau, uitsluitend notulen Uitwisseling via KIS 

Tijdelijke financiering zorg + samenwerking Financiering via projectsubsidie 

 Vaker afspraken met verzekeraar 

Vaker ‘ondersteuning van de organisatie’ als impuls 

genoemd 

Vaker ‘gegevensuitwisseling’ als impuls genoemd 

Vaker ‘bestuurlijke inrichting’ als belemmering genoemd Vaker als belemmeringen genoemd: leiderschap, 

financiering en intrinsieke motivatie 

Succesfactoren ‘bereidheid en enthousiasme’ en 

‘betrokkenheid patiënt’ vaker genoemd 
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Als belangrijkste leerpunt ‘goed projectmanagement’ 

vaker genoemd 

Als belangrijkste leerpunt ’veranderkundige inzichten’ 

vaker genoemd 

Onverwachte resultaten: verbreding project Onverwachte resultaten: elkaar kennen en ‘nieuwe 

knelpunten tegenkomen’ 

Tussentijdse aanpassingen met name op gebied 

‘betrekken andere partijen’ 

Tussentijdse aanpassingen met name op gebied 

ICT/gegevensuitwisseling 

Landelijke aanbevelingen met name op gebied ‘regie en 

rol’ 

Landelijke aanbevelingen met name op gebied ‘cultuur, 

visie hulpverleners’, ‘nadelige gevolgen en 

randvoorwaarden’ en ‘beleid, regie’ 

 

3.5 Bereik van de doelen 

In vervolg op het de door de respondent ingevulde doelen van de samenwerking, is gevraagd 

naar de mate waarin deze doelen bereikt worden. In veel gevallen zijn de resultaten van de 

samenwerking (nog) niet bekend en kon men op deze vraag geen antwoord geven. Slechts 41% 

(n=45) van de aanmeldingen geeft aan dat er resultaten bekend zijn. Alleen door hen werd de 

vervolgvraag ingevuld. In tabel 3.3 staat de mate waarin de doelen zijn bereikt, in volgorde van 

succes. Door de lage ‘n’ op deze vraag kon geen uitsplitsing worden gemaakt naar type 

samenwerking. 

 

Opvallend is dat deze vraag door nagenoeg niemand met ‘nee’ is beantwoord. Met andere 

woorden: áls er resultaten bekend zijn, dan lijkt het erop dat de samenwerking altijd effecten 

heeft. Het meest succesvol bereikt zijn doelen op het gebied van zorg. Betere coördinatie en 

kortere lijnen tussen zorgverleners zijn resultaten die inherent zijn aan het uitvoeren van de 

samenwerking.  

 

De duidelijkste effecten op de uitkomsten voor de cliënt lijken op het gebied van kwaliteit van 

leven te liggen. Ook in de versterking van ‘eigen regie’ lijken - in de initiatieven waar resultaten 

bekend zijn - resultaten geboekt te worden.  
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Tabel 3.3 Bereik doelen 

Omschrijving doel  n % 

Betere coördinatie van zorg rond individuele ouderen  Deels 2 5,7 

 Ja 33 94,3 

Kortere lijnen tussen zorgverleners  Deels 2 5,7 

 Ja 33 94,3 

Netwerkontwikkeling  Deels 2 6,7 

 Ja 28 93,3 

Kwaliteit van leven/ welbevinden in stand houden/bevorderen  Deels 4 11,1 

 Ja 32 88,9 

Eerder ontslag uit ziekenhuis  Deels 1 16,7 

 Ja 5 83,3 

Snellere doorstroming/verwijzing  Deels 3 17,6 

 Ja 14 82,4 

Eigen regie handhaven/bevorderen  Deels 4 14,3 

 Ja 23 82,1 

Gevolgen functiebeperkingen verminderen: beter functioneren  Deels 5 18,5 

 Ja 22 81,5 

Minder druk op de huisarts  Deels 4 20,0 

 Ja 16 80,0 

Meer stabiliteit / minder crises  Deels 5 21,7 

 Ja 18 78,3 

Ervaren belasting mantelzorg verminderen, overbelasting voorkomen  Deels 7 26,9 

 Ja 19 73,1 

Langer zelfstandig thuis wonen  Deels 9 29,0 

 Ja 21 67,7 

Beperking opname/minder niet-geplande opnames zkh vph  Deels 6 28,6 

 Ja 14 66,7 

Preventie (gerichte interventies om kwetsbaarheid te beperken)  Deels 10 33,3 

 Ja 20 66,7 

Kosten: totale zorgkosten gaan omlaag  Deels 6 37,5 

 Ja 10 62,5 
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3.6 Bevorderende en belemmerende factoren 

Respondenten is op verschillende manieren gevraagd naar de bevorderende en belemmerende 

factoren voor de samenwerking. In tabel 3.4 staan de reacties op een gestructureerde vraag. 

Daarna gaan we in op de antwoorden die werden verkregen via een aantal open vragen.  

 
Tabel 3.4  Factoren die een impuls of belemmering vormden 

 Vormde een impuls 

% 

Vormde een belemmering 

% 

Intrinsieke motivatie van betrokken 85,1 8,3 

Beschikbare competenties en vaardigheden 55,3 7,1 

Ondersteuning van de organisatie 43,6 9,5 

Financiering 42,6 71,4 

Aanwezigheid van leiderschap, 35,1 6,0 

Gegevensuitwisseling 33,0 42,9 

Bestuurlijke inrichting 12,8 13,1 

Aansluiting van zorg tijdens ANW-uren 6,4 3,6 

Wet- en regelgeving 7,4 16,7 

(n=112) 

 

Persoonlijke betrokkenheid en motivatie vormt in bijna alle samenwerking de belangrijkste 

positieve factor. Financiering en gegevensuitwisseling vormen de belangrijkste belemmerende 

factoren, maar hebben in veel gevallen ook een stimulerende rol gespeeld. Bij ongeveer één op 

de 6 projecten heeft men last gehad van wet- en regelgeving. Wanneer we onderscheid maken 

naar de verschillende typen samenwerking valt het volgende op: 

 De resultaten van ‘Ondersteuning van de organisatie’ lijken met name op te treden bij 

de complexere samenwerkingsverbanden. Initiatieven met uitsluitend eerstelijns 

zorgverleners (type 1) hebben ‘ondersteuning’ zelden als impuls aangegeven. 

 De sterkste impuls van de factor ‘gegevensuitwisseling’ treffen we aan bij type 4 (4 

kerndisciplines plus geriater; 47%). 

 ‘Financiering’ werkt bij alle typen globaal even sterk als bevorderende én als 

belemmerende factor. 

 Het belang van factoren op het gebied van ‘bestuurlijke inrichting’ wordt met name bij 

de projecten type 4 (4 kerndisciplines + geriater) als impuls aangegeven (43,5%), en bij 

de overige typen zelden of nooit. 

 

In een aantal tekstvakken kon men ervaringen in eigen bewoordingen omschrijven. De volgende 

vragen werden voorgelegd: 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste succesfactoren in het initiatief (geweest)? 

 Wat zijn volgens u de belangrijkste leerpunten in het initiatief (geweest)? 

 Wat zijn resultaten van de samenwerking die u niet had voorzien? 
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De antwoorden op deze vragen werden gecodeerd. In bijlage 2 zijn de resultaten van dit proces 

opgenomen. Op deze plaats zullen we per thema de top-5 bespreken. Omdat de beantwoording 

van deze vragen niet verplicht was, is de respons lager dan n=112. Het is dan ook niet zinvol om 

deze kwalitatieve informatie te analyseren naar type samenwerking.  

 
Tabel 3.5 Top 5 gecodeerde antwoorden open vragen 

Thema open vraag n % 

Succesfactoren op gebied van …   

multidisciplinaire samenwerking / integrale aanpak 30 30,3 

bereidheid/enthousiasme/trekkers 30 30,3 

protocollering en programmatische aanpak 22 22,2 

structurering, aansturing, projectondersteuning 20 20,2 

aansluiten op vraag van patient 20 20,2 

(n=99)   

Onverwachte resultaten op gebied van …   

elkaar kennen / respecteren en beter vinden 17 28,3 

nieuwe afspraken / ook voor andere doelgroepen 16 26,7 

nieuwe samenwerkingsrelaties 13 21,7 

knelpunten in de zorg/  regels / financiering zorgsysteem / ict zichtbaar 10 16,7 

(n=60)   

Lessen op gebied van …   

Veranderingskundige lessen (persoonlijk contact, focus, lange adem) 31 36,9 

 ICT / informatiesysteem 17 20,2 

 financiering 15 17,9 

 betrokkenheid/vertrouwen/kennis verzekeraar/financier/ bestuurders 13 15,5 

(n=86)   

 

Ook in de bewoordingen van de deelnemers zelf komen de persoonlijke aspecten het sterkst 

terug. Als het gaat om succesfactoren wordt dit, samen met het meer zorginhoudelijke 

‘integrale aanpak’, bij 30% naar voren gebracht. Op dit gebied liggen ook de belangrijkste 

‘onverwachte resultaten’: elkaar beter vinden en respecteren worden het meest benoemd 

(28%). De belangrijkste lessen liggen op ‘veranderkundig gebied’, en ook hier worden factoren 

als ‘persoonlijk contact’ vaak benoemd. Daarnaast hebben veranderkundige inzichten ook 

betrekking op de gestructureerde, stapsgewijze en programmatische aanpak. Dit thema komt 

ook terug bij de belangrijkste succesfactoren.  

In een aanzienlijk aantal projecten (27%) is de verbreding (‘horizontaal’ naar andere 

doelgroepen, maar ook ‘verticaal’ door nieuwe afspraken voor dezelfde doelgroep te maken) 

een onverwacht resultaat. 
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3.7 De rol van landelijke partijen 

Hoe kunnen landelijke partijen helpen om de zorg voor kwetsbare ouderen helpen versterken? 

Op basis van de antwoorden op deze open vraag is een aantal categorieën opgesteld waarin de 

antwoorden zijn gecodeerd. Per antwoord kon meer dan één code worden toegekend. In bijlage 

5 zijn alle aanbevelingen opgenomen. 
 

Tabel 3.6 Aanbevelingen landelijke partijen na codering 

Aanbevelingen op gebied van … n % 

financiering, betaaltitels, extra geld voor scholing 30 37,5 

regie en rol zorgverleners 15 18,8 

elkaar kennen / info uitwisselen/netwerkvorming 14 17,5 

schakel projectmanagement en veranderkundige expertise in 13 16,3 

zorginhoudelijke aanbevelingen 12 15,0 

ICT / informatiesysteem 11 13,8 

commitment zorgaanbieders 11 13,8 

zorg voor concrete zichtbare resultaten/ oplossingen 11 13,8 

efficiënt / dubbel werk voorkomen / goed voorbeelden 10 12,5 

cultuur, visie, deskundigheid/scholing zorgverleners 10 12,5 

commitment stakeholders/financier 9 11,3 

beleidsmatige aansturing, zorg voor duidelijkheid, dreigende versnippering 9 11,3 

Heb oog voor eventuele nadelige gevolgen /randvoorwaarden/integraliteit 9 11,3 

aanbeveling ten aanzien van betrekken cliënt/ mantelzorgperspectief 4 5,0 

input/betrokkenheid/enthousiasme zorgprofessionals 2 2,5 

zorg voor perspectief 3 3,8 

goede communicatie 1 1,3 

bureaucratie/regelgeving 4 5,0 

tools, indicatoren en meetinstrumenten 3 3,8 

Stimuleer maatwerk  3 3,8 

(n=80) 

 

Vanuit bijna 4 van de 10 initiatieven worden aanbevelingen op financieel gebied naar voren 

gebracht. Dit is het belangrijkste terrein waarvan men hoopt/verwacht dat landelijke partijen 

kunnen bijdragen. Daarnaast zou een bijdrage vanuit landelijke partijen kunnen liggen op het 

scheppen van duidelijk omtrent rol en regie van zorgverleners. Bijna een-vijfde van de 

samenwerkingsverbanden geeft aanbevelingen op dit gebied aan. Van een vergelijkbare orde 

van grootte zijn zorginhoudelijke aanbevelingen en aanbevelingen op het gebied van 

projectmanagement en ondersteuning. 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  32 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

3.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de betrokken zelf de samenwerkingsverbanden evalueren. In 

hoofdstuk 2 hebben we de projecten aan de hand van een typologie beschreven die 

verduidelijkend werkte om een indruk te krijgen van de samenstelling van de diverse 

samenwerkingsvormen. In dit hoofdstuk is die typologie meest losgelaten, inhoudelijk blijken er 

veel overeenkomsten in factoren die bevorderend en belemmerend hebben gewerkt.  

In alle projecten wordt als belangrijkste succesfactor genoemd persoonlijke betrokkenheid en 

enthousiasme van de participanten. De financiering en gegevensuitwisseling worden het vaakst 

als belemmerende factor genoemd. Vier op de tien aanbevelingen aan landelijke partijen 

hebben dan ook betrekking op financieel gebied.  

In het volgende hoofdstuk worden deze bevindingen verder uitgediept en geïllustreerd aan de 

hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk. 
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HOOFDSTUK 4. RESULTATEN INTERVIEWS 

 

 

 

 

4.1 Inleiding 

In vervolg op de inventarisatie is een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij 14 

samenwerkingsverbanden met een variatie naar ‘type’ en ‘mate van succes’.  

 

4.2 Selectie van de samenwerkingsverbanden  

Er werden per type twee samenwerkingsverbanden benaderd. De algemene beoordeling van de 

samenwerking door de respondent is als invalshoek gekozen voor de selectie. Hiervoor werden 

de rapportcijfers op samenwerking, ICT en financiën gebruikt. Een ‘succesvol initiatief’ scoorde 

hoger dan gemiddeld op alle drie deze variabelen. Een niet-succesvol initiatief scoort op alle drie 

de aspecten lager dan gemiddeld. Zo nodig kreeg de variabele ‘samenwerking’ de hoogste 

weging, gevolgd door ‘ICT’ en als derde ‘financiën’. 

In de selectie van de samenwerkingsverbanden speelden daarnaast de volgende criteria mee: 

 De casus is qua deelnemende zorgverleners een goede afspiegeling van het betreffende 

type.  

 Er werd een spreiding over het land en variatie naar stad/platteland nagestreefd. 

 De respondent had toestemming gegeven om benaderd te worden voor een interview. 

 

Op basis van deze criteria en in samenspraak met de begeleidingscommissie zijn de volgende 

samenwerkingsverbanden geïnterviewd (tabel 4.1). 

 
Tabel 4.1 Geïnterviewde samenwerkingsverbanden 

Naam type 

Overleg met praktijkondersteuner huisartsen (drachten e.o.) 1 

GOEDZO (Gemeenschappelijk Overleg Eerstelijn Delfzijl: Zorg-Optimalisatie) 1 

Knooppunt Ketenzorg Ketenzorg complexe ouderenzorg Zuid-Holland Noord 1 

Programma Zorg voor kwetsbare ouderen Amsterdam Zuid 2 

Samenwerking sociaal domein zorgteams en huisartsen (Hengelo) 3 

Uitrol ouderenzorg Haarlemmermeer 3 

Kwesto Den Bosch 4 

Zorggroep de Bevelanden 4 

SamenOud Oost Groningen/Drenthe 4 

Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen  ( Kompleet, Eindhoven) 5 

Coöperatie IJsselstromen, geïntegreerde eerstelijns zorg 5 

Stichting Een Plus Samenwerking en Praktijk OuderenGeneeskunde (regio Arnhem) 6 

Kcoetz Wijkgrichte Zorg (zuid kennemerland) 7 

Programma ouderenzorg Eerstelijnszorg Haaksbergen 7 
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Al snel bleek dat de vraag om een rapportcijfer te geven verschillend is geïnterpreteerd. Een 

lagere beoordeling kan betekenen dat dit onderdeel niet goed loopt, maar ook dat dit aspect 

(nog) niet is gerealiseerd of geen issue is. In de beschrijving gaan we daarom vooral in op de 

variatie en niet zozeer op het ‘verklaren’ van een goed- of slechtlopend project. Zoals eerder 

aangegeven hebben we de indruk dat projecten die zijn mislukt zich niet hebben gemeld voor de 

inventarisatie. 

 

4.3 De interviews 

De interviews vonden telefonisch plaats door een senior onderzoeker van ARGO. Ter 

voorbereiding werden antwoorden op de vragenlijst geraadpleegd en werd de website 

geraadpleegd. 

Onderwerpen voor het interview waren: 

 De deelnemers en de schaal van de samenwerking: hoe ziet het eruit en hoe werkt het 

in de praktijk.  

 De resultaten en de succes/belemmerende factoren. 

 In hoeverre kan dit initiatief worden gegeneraliseerd?  

 Wat zijn de aanbevelingen voor de landelijke partijen?  

 

De volledige lijst met topics is in bijlage 5 opgenomen. Van elk gesprek werd een verslag 

gemaakt dat ter correctie en aanvulling aan de respondent werd gestuurd. Daarbij kon tevens 

worden aangegeven om men als persoon en project herkenbaar mocht worden geciteerd. De 

gesprekken duurden 1 tot 1,5 uur. Een beschrijving van de projecten is opgenomen in bijlage 6. 

 

4.4 Analyse en rapportage 

De gespreksverslagen werden door twee onderzoekers van ARGO geanalyseerd. De analyse was 

gericht op het identificeren van de verschillende aspecten rond de topics uit het interview. Dit 

leidde tot een aantal thema’s die we hieronder zullen behandelen.  

 

4.5 Resultaten 

De resultaten zijn als volgt geordend. Eerst gaan we in op de variatie in samenwerkingsvormen 

en de wijze waarop deze in de praktijk werken. Vervolgens wordt gekeken naar de factoren die 

bevorderend dan wel belemmerend werken in de praktijk. Wat zijn de resultaten in de praktijk? 

Tenslotte komen de aanbevelingen voor landelijke partijen aan de orde. 

 
4.6 Samenwerkingsvormen in de praktijk 

 
4.6.1 Basismodel samenwerking kwetsbare ouderen in de eerstelijn 

De meeste samenwerkingsinitiatieven rond kwetsbare ouderen in de inventarisatie zijn vanuit 

het ‘huisartsenperspectief’ ontwikkeld, lokaal vanuit een eerstelijnssamenwerkingsverband 

(GEZ) of regionaal vanuit een huisartsen coöperatie of zorggroep (waar vaak ook andere 

zorgverleners bij zijn aangesloten). In het basismodel betreft de samenwerking in de zorg voor 

kwetsbare ouderen een huisarts/POH met een wijkverpleegkundige (zie ook de Handreiking 
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zorgprogramma kwetsbare ouderen van Vilans, 2014). Cruciaal daarbij is de vraag hoe de functie 

op het gebied van zorgcoördinatie, de schakelrol, wordt opgepakt. In een aantal initiatieven 

wordt deze rol ingevuld door de Praktijkondersteuner Ouderen (POH-O; werkend onder 

verantwoordelijkheid van de huisarts), in andere initiatieven wordt deze functie ingevuld door 

de wijkverpleegkundige. In de gevallen dat de samenwerking vanuit de gemeente en/of een 

verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) instelling wordt geïnitieerd, is de schakelrol voor de 

wijkverpleegkundige (S1). Het gaat om wijkgericht werken onder de zogenaamde S1 aanspraak 

wijkverpleging: activiteiten die niet direct zijn te koppelen aan een individueel zorgtraject van 

een patiënt. Kenmerkend aan S1 is dat het gaat om activiteiten die het medische en sociale 

domein verbinden, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om deelname aan het sociale wijkteam.  

Soms is een specialist ouderengeneeskunde (SO) en een casemanager dementie ook lid van het  

team, en als zij geen lid zijn, is de expertise van deze functies in bijna alle gevallen dichtbij 

beschikbaar. Vervolgens zien we het aanhaken van het sociaal domein via een ‘sociaal werker’ 

(ouderenadviseur, lid van sociaal team). De geriater in het ziekenhuis is in de regel geen 

onderdeel van het team en wordt via de reguliere wegen ingeschakeld. 

Inhoudelijk kent de samenwerking grofweg de volgende onderdelen:  

 casefinding (op basis van van een gevalideerd meetinstrument of de klinische blik van 

de huisarts) – 

 huisbezoek door de POH/wijkverpleegkundige  

 opstellen van een (integraal) zorgplan   

 MDO  

 zorgcoördinatie.  

 

4.6.2 Ontwikkelingsmodel: vanuit kernteam naar een netwerk 

In veel samenwerkingsverbanden komt naar voren dat men is gestart met de samenwerking in 

een ‘kernteam’, al dan niet regionaal ingevoerd. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden die 

van meet af aan een compleet netwerk nastreven. Het gaat dan vaak om vernieuwingsprojecten 

in het kader van NPO, waarin een bestuurlijk netwerk wordt opgezet en de universitaire centra  

een belangrijke rol hebben 

Het ‘ontwikkelingsmodel’ lijkt echter de natuurlijke aanpak als dergelijke projectsubsidies niet 

beschikbaar zijn. Pas als de basis van het kernteam is gelegd, komen nieuwe verbindingen op de 

agenda. Dit lijken de partijen te zijn die, afhankelijk van het stadium waarin het groeimodel zich 

bevindt, op enig moment gemist gaan worden als de kern van de samenwerking gerealiseerd is. 

 

1. Bij een goed lopende samenwerking in het kernteam loopt men als eerste aan tegen de 

uitdaging om de relatie met het ziekenhuis (transferzorg) en met het sociaal domein te 

verbeteren.  

2. Minder vaak wordt naar voren gebracht dat crisisopvang en ANW-zorg (huisartsenpost) 

worden gemist. Dit lijkt mede een gevolg te zijn van het feit dat kwetsbare ouderen goed in 

beeld zijn, en dat er goede afspraken zijn over ziekenhuisopname. ‘Des te beter je het overdag 

regelt, des te minder problemen je buiten de kantooruren hebt. Door binnen het programma 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  36 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

met ‘advanced care planning’ te werken kunnen veel crises worden voorkomen, doordat alle 

betrokkenen op de hoogte zijn van de wensen en afspraken met de oudere op het gebied van 

zorg en (wel of niet) behandeling waarmee heel veel dingen duidelijk worden.’ (Zorg coöperatie 

IJsselstromen). 

3. Of een kernteam zich ontwikkelt tot netwerk wordt mede bepaald door de geografische 

structuur: is het een stedelijk of een plattelandsgebied. In het laatste geval zijn er van oudsher 

vaak al de nodige samenwerkingsverbanden tussen relatief weinig betrokkenen. Dan hebben 

huisartsen te maken met maar 1 of 2 thuiszorgorganisaties of1 vvt instelling (“ons programma is 

eigenlijk niet nieuws, zo werkten de huisartsen al ‘, aldus Zorggroep de Bevelanden).  In stedelijk 

gebied heeft de huisarts te maken met veel verschillende thuiszorg- en vvt-organisaties, zzp-ers, 

en in grote steden met meerdere ziekenhuizen.  

 

Hoe verloopt de samenwerking binnen de projecten? Hier zien we verschillende varianten 

tussen ‘ad hoc’ tot ‘gestructureerd’. We herkennen de ontwikkeling zoals geschetst in de 

Kwaliteitsmatrix van Vilans: in ‘eenvoudige’ samenwerkingsvormen vindt ad hoc overleg plaats 

tussen huisarts en POH/wijkverpleegkundige. Dat gebeurt reactief, als er een crisis optreedt. In 

een meer ontwikkeld stadium vindt pro-actief overleg plaats, vastgelegd in een zorgplan. Vaak 

zijn er andere zorgverleners betrokken, op ad hoc basis. In het meest ontwikkelde stadium 

wordt geanticipeerd op de situatie en wordt maatwerk aan de oudere geleverd. Er vindt regulier 

multidisciplinair overleg (MDO) plaats, zowel met 2e lijn als met het sociaal domein. Opschaling, 

maar ook ‘afschaling’ (wanneer de kwetsbaarheid afneemt) varieert dan naar gelang de 

complexiteit van de zorgbehoefte van de oudere. 

 

4.6.3 Schaal en ontwikkeling – wie is de initiator 

De mate waarin het basismodel op grotere schaal tot ontwikkeling komt,  verschilt sterk in de 

initiatieven die zijn geïnterviewd. We zien ‘geïsoleerde kleinschalige pogingen’ en ‘grootschalige 

invoering’. Dit laatste vindt vaak plaats op geleide van een regionaal samenwerkingsverband van 

huisartsen, zoals een coöperatie of zorggroep. Een dergelijke aanpak heeft een aantal 

voordelen. Het belangrijkste sterke punt is het draagvlak bij individuele huisartsen. Een breed 

aangetroffen en cruciale factor is namelijk het (gebrek aan) enthousiasme bij de individuele 

huisartspraktijken: ‘Je moet als huisarts wel het probleem wíllen zien’ (Kwesto, Den Bosch). Het 

enthousiasme is afhankelijk van de mate waarin de huisarts de druk van de kwetsbare ouderen 

op de praktijk voelt. Sommige praktijken ervaren deze urgentie niet, en ‘er is de laatste jaren al 

zoveel op huisartsen afgekomen’. Een initiatief uit eigen kring, meestal ontwikkeld en 

gecoördineerd door regionale kaderhuisartsen ouderen, kan de grote groep aarzelende en 

achterblijvende praktijken meekrijgen, mede omdat er vaker wordt voorzien in een aantal 

randvoorwaarden, zoals ondersteuning, ict, en centrale afspraken over de financiering. Een 

grootschalig initiatief heeft met name richting verzekeraar meer kracht.  

 

Tegelijkertijd heeft een dergelijke aanpak het risico als ‘top down’ ervaren te worden. Dit risico 

speelt zowel in eigen kring als door andere partijen zoals de thuiszorg en het sociaal domein.  
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Voor bestaande initiatieven vormt de grootschalige aanpak vanuit een regionale 

huisartsengroep vaak een bedreiging (bijvoorbeeld SamenOud; zie ‘concurrerende initiatieven’).  

4.6.4  Inhoudelijke ontwikkeling 

De ontwikkeling van een samenwerkingsverband heeft ook een inhoudelijke component. 

Grotere regionale coöperaties hebben vaak een gedetailleerd uitgewerkt zorgmodel of -

programma, waarin alle stappen van het proces worden beschreven en de benodigde tools en 

instrumenten zijn opgenomen (bijvoorbeeld Knooppunt Ketenzorg, Zorggroep de Bevelanden, 

Wijkgerichte zorg Zuid Kennemerland). In mindere of meerdere mate worden verbindingen 

gelegd met overlappende programma’s en/of zorgpaden als casemanagement dementie, 

valpreventie, en advanced care planning. Een aantal programma’s gaat uitdrukkelijk uit van een 

‘stepped-care’ model. Om zicht te houden op de grote groep kwetsbare ouderen in de wijk, en 

te voorkomen dat crises ontstaan, is de verbinding met het sociaal domein belangrijk. 

 

Kleine initiatieven die meer inhoudelijke structuur willen aanbrengen kunnen veel hebben aan 

de ‘modules’ uit BeterOud2. Die zijn bewezen en uitgeprobeerd. Daarnaast zijn  er projecten 

aangetroffen die een ‘zorgprogramma’ vooral zien als een ‘werkmodel’, met een aantal 

instrumenten en methoden. Wat bruikbaar is, hangt mede af van de lokale situatie.  

 
4.6.5 Doelgroep bepaling: identificatie van kwetsbare ouderen 

In nagenoeg alle projecten wordt de doelgroep bereikt via case-finding. In een aantal (NPO) 

projecten is men ooit met screening van de 75+populatie gestart, maar daar is men om 

verschillende redenen van afgestapt. Eén van de argumenten is dat veel kwetsbare ouderen niet 

in beeld komen met een dergelijke aanpak: ‘die bereik je niet met een vragenlijst’ 

(Wijkverpleegkundige als schakel, Hengelo). Uit de evaluatie van de NPO studies is bovendien 

naar voren gekomen dat screening geen effect heeft: een pro-actieve aanpak bij alle 75 plussers 

leidt niet tot verbetering op welbevinden of opnamedruk. Deze uitkomst wordt volgens 

sommige projecten door zorgverzekeraars aangegrepen om geen programma’s te financieren 

die uitgaan van screening (‘Screenen mag niet meer’).   

Welke kwetsbare ouderen komen via case-finding in beeld? Dit is afhankelijk van de kanalen en 

de betrokkenen zorgverleners: 

 Betrokkenheid van een wijk-/sociaal team heeft als voordeel dat ook casus worden 

aangedragen die niet in beeld zijn bij zorg of huisarts. Voorbeelden: via woningbouw of 

politie.  

 Wanneer het initiatief vooral bij de wijkverpleging ligt, is het nadeel dat alleen casus 

worden besproken die ‘in zorg’ zijn. Kansen op preventie worden dan gemist: ‘Wat we 

nog vaak tegenkomen is dat we bij kwetsbare ouderen te laat in beeld komen om 

preventief te kunnen werken. Voorbeelden van gemiste kansen zijn: te weinig 

aanpassingen in huis, vallen, spanningen tussen partners lopen hoog op’. 

                                                 
2 www.beteroud.nl is de website met instrumenten en methoden ontwikkeld in het Nationaal Programma Ouderenzorg 
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 Een ‘ouderenteam’ doet er goed aan om beide kanalen aan te boren, door zowel het 

sociaal team, als de eerstelijn in brede zin (huisarts, POH, wijkverpleegkundige, 

paramedici etc.) te laten meedoen. 

 

4.6.6 Overdracht van gegevens 

In de meeste initiatieven wordt er beperkt tijd gestoken in ICT om de gegevensoverdracht te 

versoepelen. In sommige projecten wordt met een gezamenlijk (digitaal) zorgplan gewerkt 

(Kwesto, SamenOud; Eerstelijnszorg Haaksbergen). Vaak werkt de huisarts in het eigen HIS, en 

de POH en ketenpartners soms met een ‘ketendossier’ dat al of niet te raadplegen is door 

anderen en de oudere zelf. Uitwisseling van gegevens vindt dan vaak plaats via zorgmail.  

De ontsluiting naar het sociaal domein is in de meeste gevallen niet gerealiseerd wegens 

privacy/wettelijke beperkingen/geheimhoudingsplicht. ‘Eigenlijk is het gek dat de huisarts een 

huiskamergesprek voert en de gemeente een keukentafelgesprek, en dat die gesprekken heel 

erg overlappen.’ (Kompleet Brabant). Dit kan worden opgelost door ouderen om toestemming 

te vragen. Er zijn signalen dat kritische, hoger opgeleide ouderen hier terughoudend in zijn, 

waardoor deze data incompleet zijn.  

Door ouderen meer in een regierol te plaatsen, het zorgplan met de cliënt op te stellen en het 

MDO met de cliënt te doen, lijkt dit probleem te kunnen worden aangepakt. Dit is meer dan 

alleen een praktisch punt: ‘Kwetsbaarheid gaat over regie kwijtraken. Door mensen er zelf bij te 

betrekken geef je regie terug.’ (Kompleet, Brabant).  

Toch is uitwisseling van gegevens tussen sociaal domein en zorg niet onmogelijk. In 

Haarlemmermeer zijn afspraken gemaakt over gegevens uitwisseling tussen sociaal en medisch 

domein, omdat de insteek van alle betrokkenen is: dubbelwerk en dubbele belasting voorkomen 

(uitrol ouderenzorg Haarlemmermeer). 

Een mondelinge overdracht in het ‘kernteam’ en via het MDO wordt – bij ontbreken van 

elektronische gegevensuitwisseling - in veel gevallen nog steeds als een prima methode gezien. 

Het is interactief en in korte tijd kan veel informatie worden uitgewisseld. Door daarbij te 

werken met één formulier wordt bevorderd dat er een gezamenlijke taal wordt gebruikt. ‘We 

gebruiken allemaal hetzelfde rapportageformulier. Dat projecteren we bij het MDO op de wand 

en dan maken we afspraken met hulp van de protocollen die we hebben opgesteld.’ In een 

ander samenwerkingsverband hanteert men als adagium ’één gezamenlijk zorgplan op één A4.’ 

(Stichting EenPlus en Praktijk Ouderengeneeskunde, Velp). 

In een aantal projecten is de gegevensuitwisseling wel een belangrijk ontwikkelpunt voor de 

toekomst. Men bezint zich op de keuze van een digitaal platform voor de onderlinge 

gegevensuitwisseling. ‘Voor ons is het belangrijk dat er geen systeem komt waarop apart moet 

worden ingelogd, maar dat vanuit HIS en OMAHA benaderbaar is’ (Kcoetz wijkgerichte zorg Zuid 

Kennemerland). 

4.6.7 Rol van gemeente en stakeholders 

De belangrijkste stakeholders op financieel gebied zijn de zorgverzekeraar (aanspraak S1 

wijkverpleging, module ouderenzorg POH-O, I&O gelden) en de gemeente (WMO, 
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projectsubsidies). Betrokkenheid van beide partijen is van belang. Hier zien we dat de 

initiatieven met een kleinere schaal (in de zin van een beperkt netwerk) meer moeite hebben 

om een relatie met deze stakeholders te ontwikkelen. Vaak is het dan vooral een kwestie van 

veel lobbyen, opbouwen van persoonlijke relatie en lange adem. Dat is intensief, maar ook 

kwetsbaar.  

Bij samenwerking op regionale schaal is een relatie met de zorgverzekeraar eenvoudiger te 

leggen dan bij samenwerking op lokale schaal. Daarentegen hebben lokale ‘brede’ projecten 

vaak te maken met maar één gemeente, en dan lijken daarmee verregaande afspraken te 

kunnen worden gemaakt. Zo is met de gemeente Haarlemmermeer afgesproken dat er bij 

kwetsbare ouderen waar een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) plaatsvindt geen 

keukentafelgesprek plaatsvindt. Er wordt in 2016 in deze gemeente een experiment uitgevoerd 

waarin de wijkverpleegkundige (S1) gemandateerd is om WMO voorziening respijtzorg te 

indiceren (Uitrol programma ouderenzorg Haarlemmermeer). Ook in Haaksbergen ervaart men 

dat het makkelijker ‘zaken doen’ is met één gemeente. 

In regionale programma’s is de betrokkenheid van gemeenten lastiger, maar het is wel van 

belang om met verschillende gemeenten toch tot gezamenlijke lokale afspraken te komen. Tot 

slot dient ook het zorgkantoor nog te worden genoemd. De relatie met deze stakeholder is vaak 

indirect, via een organisatie voor V&V (WLZ). Dit wordt in een aantal projecten als niet optimaal 

ervaren (zie verder bij financiën).  

 

4.7 Factoren die bevorderend en belemmerend werken 

In de interviews werd nader ingegaan op de succesfactoren en de belemmeringen. Herkent men 

het landelijk beeld en hoe heeft dat in deze specifieke situatie gespeeld? Voor de meeste 

factoren die worden genoemd geldt dat ze zowel positief als negatief kunnen werken (het 

ontbreken van een succesfactor als enthousiasme van de huisarts werkt belemmerend). 

 

4.7.1 Wanneer komt de huisarts in beweging? 

In alle projecten wordt het enthousiasme van de huisarts als bepalende factor voor succes 

genoemd. Deelname van individuele huisartsen aan een initiatief hangt af van een afweging van 

kosten en baten. Eerder werd besproken dat de ‘afzender’ of initiatiefnemer niet onbelangrijk is. 

De verspreiding van een programma waarbij een samenwerkingsverband van huisartsen is 

betrokken, verloopt in de regel soepeler. Het helpt bij de adoptie als de werkwijzen voor 

kwetsbare ouderen vanuit de eigen beroepsgroep komen. Vaak gaat een dergelijk 

samenwerkingsmodel gepaard met een goede onderbouwing en wordt duidelijk welke 

problemen voor de huisarts worden opgelost. Huisartsen die een duidelijk probleem 

(verwachten te gaan) ervaren (in de zin van een grote druk op de praktijk door kwetsbare 

ouderen) komen hierdoor vaak in beweging.  

De centrale vraag is dus: wat doet de huisarts? De volgende vragen zijn dan aan de orde: 

1. Wil de praktijk zélf het overzicht / de coördinatie houden rond kwetsbare ouderen? 

2. Zo ja: probeer je dit met je bestaande POH chronisch zieken, of met een extra POH? 

3. Geen POH? Zorg dan dat er één goede wijkverpleegkundige is die ook bij het MDO zit 
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Vanuit deze kern kan de samenwerking worden uitgebouwd naar de noodzakelijke verbindingen 

met overige eerstelijns zorg, het sociaal domein, het ziekenhuis en de ANW-zorg. 

Gebrek aan zicht op een structurele financiering voor de inzet van huisarts en POH spelen een 

belemmerende rol om de huisarts in beweging te krijgen. Het Knooppunt Ketenzorg merkt dat 

bij de uitrol van haar ketenzorgprogramma complexe ouderenzorg in Zuid-Holland Noord: er ligt 

een prima inhoudelijk zorgprogramma, maar het is niet gelukt tot overeenstemming te komen 

over financiering met de zorgverzekeraar. De praktijken die met het programma gaan werken 

moeten dat zelf regelen, dit werkt belemmerend. ‘Huisartsen willen weten dat ze een POH voor 

langere tijd kunnen inzetten, dan zijn ze bereid te investeren’. 

 

4.7.2 Rol van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) 

De SO heeft in veel initiatieven een belangrijke toegevoegde waarde (oa Stichting EenPlus 

samenwerking en praktijk Ouderengeneeskunde, Velp; SamenOud; Kcoetz Wijkgerichte zorg 

Zuid Kennemerland). In een aantal van de bestudeerde samenwerkingsverbanden is 

afgesproken dat kwetsbare ouderen eerst naar de SO worden gestuurd in plaats van naar het 

ziekenhuis (stepped-care). Op deze wijze kunnen problemen vaak worden opgelost zonder dat 

het ziekenhuis er aan te pas komt. De geriater is er dan uitsluitend nog voor de ‘hoog complexe’ 

problemen. Een verpleegkundig specialist ouderenzorg zien we op haar beurt een rol hebben in 

het ontlasten van de SO. In sommige projecten neemt de SO op vraag deel aan het MDO, maar 

is deze niet direct betrokken in de patiëntenzorg. 

 

In de samenwerking in Velp (Stichting EenPlus samenwerking en praktijk Ouderengeneeskunde) 

heeft de SO een unieke rol vanuit een zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde. Men werkt 

volgens een ‘stepped-care’ model, waarin de SO de patiënt uiteindelijk ook als behandelaar kan 

overnemen. Gemiddeld duurt dit zeven maanden.  

In Zuid Kennemerland (Kcoetz Wijkgerichte zorg), dat eveneens vanuit een stepped-care model 

werkt, is een Interventie- en Expertteam (IET) ingesteld als belangrijke pijler van het 

zorgprogramma. Alle SO’s en GZ-psychologen verbonden aan vvt-instellingen in de regio 

participeren hierin. Het IET kan door huisartsen worden geconsulteerd voor vragen op het 

gebied van diagnostiek en behandeling. Er zijn afspraken gemaakt met de geriaters in de regio 

over criteria rond patiënten die door het IET kunnen worden behandeld en die verwezen 

moeten worden naar de geriater. Dit heeft geresulteerd in een beslisboom voor huisartsen aan 

de hand waarvan ze kunnen bepalen of ze verwijzen naar het IET, dan wel naar een geriater. 

Doel van het IET is een kwaliteitsslag te maken en te komen tot een uniform hoog  

deskundigheidsniveau .  

 

Gevraagd naar de factoren die het succes van de rol van de SO bepalen, geven de respondenten 

het volgende aan: 

 Zorg ervoor dat de SO ‘extramuraal werkt’. Daarbij horen vaardigheden op het gebied 

van netwerken en communicatie, en kennis over thema’s die in de verpleeghuiszorg niet 

gebruikelijk zijn (zelfstandig wonen, regie, sociaal netwerk en sociale kaart). ‘Een SO in 
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de eerstelijn moet actief zijn. Zodra je gaat meedoen, één dagje samen visites doet, 

vliegen de verwijzingen je om de oren’. (Stichting EenPlus en Praktijk 

Ouderengeneeskunde, Velp). 

 De rol van de POH leidt ertoe dat in veel MDO’s de huisarts nauwelijks aanwezig is. In 

dat geval doet de SO er goed aan om te investeren in de relatie met de huisarts: ‘het 

inschakelen van de SO hangt af van de kennis bij de huisarts over de mogelijkheden van 

de SO. Onbekend maakt onbemind’ (Kwesto, Brabant).  

 Zelfvertrouwen. ‘Veel specialisten ouderenzorg uit de verpleeghuizen vinden het al heel 

spannend om ’iets’ in de eerste lijn te doen, zoals een consult. Maar ze kunnen zoveel 

méér. Het is een gemiste kans als je je als SO tevreden stelt met een consulterende rol.’ 

(Stichting EenPlus en Praktijk Ouderengeneeskunde, Velp). 

 Over de inzet van SO worden afspraken door de V&V instelling met zorgkantoor 

gemaakt. Dit is een zwakke schakel. Uit enkele projecten ( Haaksbergen, Zuid 

Kennemerland, Ijsselstromen) komen signalen dat het soms lastig is om te waarborgen 

dat voldoende capaciteit wordt afgesproken. Ook de verdeling van aandacht van de SO 

over diverse extramurale activiteiten kan een probleem vormen.  

 

Verderop in dit hoofdstuk komen wij terug op de financiering van de SO.  

 

4.7.3 Samenwerking op lokaal niveau: wie neemt het initiatief 

In de interviews hebben wij met een aantal initiatieven gesproken die op lokaal niveau vanuit 

een andere achtergrond dan de huisartspraktijk zijn opgezet (sociaal domein, vvt-organisatie). 

Hierbij wordt aangegeven dat dit een moeizame en tijdrovende klus is. In dergelijke gevallen 

gaat het vaak om geïsoleerde initiatieven, bijvoorbeeld vanuit een samenwerkingsverband of 

thuiszorginstelling, waarbij de participatie van de huisarts erg lastig op gang komt 

(Wijkverpleegkundige als schakel, Hengelo; Overleg wijkverpleging met POH, Friesland).  

De enige variant die we hebben aangetroffen waarbij lokaal initiatief succesvol is, betreft een 

project dat gedreven wordt door een innovatieve gemeente die de zorgprofessionals ‘in the 

lead’ zet (Uitrol programma Ouderenzorg Haarlemmermeer).  

Lokaal initiatief is dus niet eenvoudig, maar tegelijkertijd wordt door veel respondenten naar 

voren gebracht dat het lokale niveau de kern is van de zorg voor kwetsbare ouderen. Hier moet 

het maatwerk tussen de verschillende zorgverleners gestalte krijgen. 

Een interactie tussen ‘regionale ondersteuning’ en ‘lokale uitwerking’ blijkt in de meeste 

gevallen vruchtbaar (bv Kompleet, Brabant). De regionale ondersteuning bestaat dan vooral uit 

het aanreiken van ‘tools’ en methoden om te werken aan kwetsbare ouderen. Maar de 

vormgeving moet op lokaal niveau plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie moeten de lokale 

partijen hierin een keuze kunnen maken die hen het beste past. Dat wordt bijvoorbeeld bepaald 

door het aantal ouderen, de gevoelde urgentie (zoals de problemen met kwetsbare ouderen in 

de praktijk), de historie met samenwerking en het enthousiasme. 
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Korte lijntjes, elkaar kennen en weten te vinden, voortbouwen op bestaande 

samenwerkingsrelaties worden genoemd als belangrijke factoren om op lokaal niveau succesvol 

samen te werken. 

 

4.7.4 Verbinding met het sociaal domein 

Door alle geïnterviewden wordt aangegeven dat de verbinding met het sociale domein een 

belangrijke factor is. ‘Er is een grote groep licht kwetsbaren  in de wijk die geen of weinig zorg 

heeft, waarbij de begeleiding vanuit het sociale domein belangrijk is om verergering te 

voorkomen’(Kcoetz Wijkgerichte zorg Zuid Kennemerland). In projecten waar men met slechts 

één gemeente heeft te maken lukt het vaak goed het sociale domein volledig te integreren in de 

samenwerking: de lijnen zijn kort, in de wijk kennen de sociaal werker en de 

wijkverpleegkundige elkaar. Zijn er meerdere gemeenten betrokken, dan is het ingewikkelder: 

de ene gemeente werkt met een centraal loket, de ander met decentrale of zelfsturende 

wijkteams. Ook geven enkele geïnterviewden aan dat het soms ingewikkeld is om concrete 

afspraken te maken over een specifieke doelgroep als kwetsbare ouderen: ‘de gemeente wil 

afspraken van wieg tot graf’ (Kwetsbare ouderen, zorggroep de Bevelanden). 

 

Ondersteunende (WMO) voorzieningen zoals dagopvang, maaltijdvoorziening,  

mantelzorgondersteuning vormen belangrijke elementen in het pakket voor kwetsbare 

ouderen. In de praktijk zijn hier geregeld tekorten. Ten eerste zijn er knelpunten in de 

continuïteit. Dan ziet een casemanager dat een WMO-voorziening nodig is, maar de indicatie 

neemt weken in beslag. Ten tweede is er een financieel probleem: er staat een schot tussen de 

zorg en het sociaal domein, waardoor de besparingen bij de zorg (door inzet in het sociaal 

domein) niet door de gemeente kunnen worden benut.  

‘Investeren in het sociaal domein’ is een aanbeveling die in een aantal interviews naar voren 

wordt gebracht. Het gaat dan vooral om netwerk-ontwikkeling, elkaar leren kennen. Dan blijkt 

er in de praktijk een goede aansluiting van voorzieningen te kunnen worden gerealiseerd. Een 

succesvolle samenwerking met het sociaal domein kan starten met ‘netwerkbijeenkomsten’ per 

gemeente waar cases besproken worden. Ook persoonlijke kennismakingsgesprekken werken 

uitstekend om deze verbinding te realiseren. Dit is tegelijk een ‘belastende’ of ‘belemmerende ‘ 

factor voor grootschaliger samenwerkingsverbanden: met elke afzonderlijke gemeente moeten 

afspraken worden gemaakt. 

 

4.7.5 Regionale ondersteuning 

We hebben reeds vastgesteld dat een ‘interactieve aanpak’ een succesfactor is gebleken. Er 

wordt een regionaal werkmodel of programma aangereikt, maar de implementatie vindt op 

lokaal niveau plaats.  

Ondersteuning is hierbij belangrijk, zo blijkt uit een aantal projecten. ‘Alleen maar aanreiken van 

tools en methoden is niet genoeg. We werken nu met experts, dat zijn pioniers van het eerste 

uur die de startende praktijken helpen bij het opzetten van een ouderenteam’ (Kompleet, 

Brabant).  
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In de NPO-projecten zijn veel instrumenten en methodieken ontwikkeld die beschikbaar zijn via 

de website BeterOud. ‘Wij hebben hele praktische protocollen gemaakt rond veelvoorkomende 

thema’s: valrisico, eenzaamheid, depressie. Waar moet je op letten, wat moet er gebeuren, wie 

doet wat?’ (KwestO , Den Bosch). In Zuid Kennemerland (Kcoetz wijkgerichte zorg) heeft men 

gekozen voor een informatiepunt, bemand door wijkverpleegkundigen en andere 

zorgprofessionals die zorgverleners in de wijk, maar ook ouderen en mantelzorgers, informeren 

en adviseren.  

 

4.7.6 Kwaliteiten en beschikbaarheid van zorgverleners 

De specialist ouderengeneeskunde, de schakelwijkverpleegkundige en de POH-ouderenzorg 

moeten allen over specifieke kwaliteiten beschikken. De specialist ouderengeneeskunde moet 

affiniteit met extramuraal werken hebben; hierop werd eerder ingegaan. De 

wijkverpleegkundige moet onafhankelijk van de eigen zorgorganisatie kunnen functioneren. 

Daarnaast is autoriteit en overtuigingskracht richting huisartsen en anderen gewenst. ‘Soms is er 

het beeld dat die ‘ouderwetse wijkverpleegkundige’ weer terug komt in de wijk, maar dit is echt 

een andere rol.’(Wijkverpleegkundige als schakel, Hengelo). In andere projecten werkt de POH 

als zorgcoördinator. Door veel geïnterviewden wordt genoemd dat er hoge eisen worden 

gesteld aan de ‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ en/of de POH-O in de schakelfunctie. Men is 

bezorgd of er wel voldoende gekwalificeerde functionarissen beschikbaar zijn. Met name in 

stedelijk gebied is het moeilijk om aan voldoende bekwame wijkverpleegkundigen en/of POH’s 

te komen. Volgens enkelen zou het beroep aantrekkelijker moeten worden gemaakt (grotere 

aanstelling, betere betaling). 

 

4.7.7 Financiering 

Zoals verwacht is ook in de interviews ‘financiering’ een belangrijke factor. Dit speelt op de 

volgende aspecten. 

1. De financiering voor de inzet van huisarts en POH. Het gaat om tijd voor de patiënt en tijd die 

aan overleg wordt besteed. Hiervoor zijn verschillende oplossingen voorhanden. Financiering via 

de module ‘Samenwerking en Innovatie’ , de module ouderenzorg en financiering door middel 

van een vergoeding per kwetsbare oudere of een % van de 75-plussers in de praktijk. 

2. Financiering van de specialist ouderengeneeskunde vindt in veel gevallen plaats via de WLZ 

(extramurale zorg ). Hiervoor moet een vvt-zorgaanbieder onderhandelen met het zorgkantoor. 

Vanuit verschillende initiatieven wordt aanbevolen om een ‘betaaltitel’ af te spreken, zodat de 

SO uit de ZVW kan worden vergoed op consultbasis. 

3. Financiering van de wijkverpleging vindt plaats in het kader van niet-cliëntgerichte zorg (S1). 

Deze wordt in 2017 mogelijk vervangen. ‘We hebben nauwelijks de tijd gehad om eraan te 

wennen, of de maatregel wordt alweer veranderd. Er is behoefte aan structurele en duurzame 

financiering, dat zou veel rust geven’ (Zorggroep de Bevelanden). 
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4. Financiering van huishoudelijke zorg, opvang en ondersteunende voorzieningen(WMO) vindt 

plaats door de gemeente. 

De financiering krijgt gemiddeld gesproken een laag rapportcijfer, zo bleek uit de resultaten van 

de enquête. Het onderliggende probleem is: kwetsbare ouderen hebben problemen op 

meerdere domeinen. Door samenwerking kun je weliswaar een integrale aanpak ontwikkelen, 

maar de financiering is niet integraal. ‘Het is niet duidelijk wat de kosten en opbrengsten zijn op 

andere gebieden. Effecten op de mantelzorg bijvoorbeeld. Zit die beter in zijn vel, dan heeft die 

minder zorg nodig’. Naast integrale financiering is er behoefte duurzame, structurele 

financiering van elementen uit het zorgprogramma. 

 

4.7.8 Belemmerende factor: concurrentie rond kwetsbare ouderen 

Vanuit verschillende hoeken worden initiatieven rond kwetsbare ouderen opgezet. In de 

interviews bleek dat er nogal eens sprake is van ‘concurrentie’. Voorbeelden: 

 Een dementie onderzoeks-centrum in een ziekenhuis waar overleg plaatsvindt tussen 

geriater en SO, maar zonder huisarts. Een verzoek vanuit de huisartsen aan de geriater 

om aan te sluiten op het ‘kernteam’ leidde tot vragen over de verhouding tussen deze 

twee. 

 Een initiatief vanuit een lokale zorgcoöperatie stond op gespannen voet met de plannen 

van een regionale zorggroep huisartsen. 

 In stedelijk gebied lopen vaak verschillende projecten. Zo wordt in Leiderdorp het 

project Transmurale Zorgbrug uitgerold, en dat vergt afstemming met het programma 

Knooppunt Ketenzorg. 

 Een regionale huisartsencoöperatie maakt op verschillende plaatsen een eigen 

‘zorgmodel’ dat niet wordt afgestemd met een bestaand initiatief of een NPO-project. 

‘Het zou heel jammer zijn als de grote zorggroepen de agenda voor de kwetsbare 

ouderen gaan bepalen. Dat zou voor ons 4 stappen terug zijn.’ (Stichting EenPlus en 

Praktijk Ouderengeneeskunde, Velp) . Ook SamenOud liep ertegenaan dat zowel de 

Groningse als de Drentse huisartsen coöperaties eigen zorgprogramma’s kwetsbare 

ouderen ontwikkelden. Met de Drentse huisartsen zijn samenwerkingsafspraken 

gerealiseerd: zij kunnen zelf kiezen of ze een basisaanpak (programma HZD) of een 

brede aanpak (SamenOud) adopteren. 

 Concurrentie tussen verschillende vvt-aanbieders leidt ertoe dat er soms moeilijk 

afspraken zijn te maken over wie het aanspreekpunt wordt. De schakelpositie van de 

wijkverpleegkundige is moeilijker te ontplooien in gemeenten waar verschillende 

thuiszorgorganisaties actief zijn. Niet alleen de onderlinge concurrentie speelt een rol, 

ook huisartsen zijn minder gemotiveerd te participeren als ze met verschillende 

wijkverpleegkundigen moeten overleggen.  
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Het is de kunst dat er geen spanning tussen dergelijke initiatieven ontstaat. Er worden nogal 

eens beelden over en weer gecultiveerd die de zaak geen goed doen. ‘Het kan elkaar prima 

aanvullen, maar dan moet je elkaar wel vertrouwen en in een vroeg stadium opzoeken’ 

(SamenOud).  

In Velp heeft men hier ervaring mee: ‘Je moet het op 2 manieren aanvliegen. De 

nieuwsgierigheid prikkelen via de coöperatie. Maar de beweging komt niet door die coöperaties. 

De meer fundamentele verandering moet op praktijkniveau worden ervaren en daar moet de SO 

het laten zien. Daar moet je de verbindingen maken. De programma’s van de 

huisartscoöperaties besteden weinig aandacht aan de lokale verbinding met sociaal domein en 

de rol SO. Maar ze zijn wél geschikt om zorg voor kwetsbare ouderen op grote schaal te 

bevorderen.’ (Stichting EenPlus en Praktijk Ouderengeneeskunde, Velp). 

 

4.8 De resultaten van de samenwerking 

In de interviews is ingegaan op de effecten van de samenwerking, zoals die door de betrokkenen 

zelf worden waargenomen. Wat was er gebeurd als dit initiatief er níet was geweest? Welk 

probleem wordt er opgelost? Voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de NPO-

projecten wordt verwezen naar de studies die in opdracht van ZonMW zijn uitgevoerd en rond 

het verschijnen van deze rapportage worden gepubliceerd3. 

Een combinatie van twee factoren vormde vaak de aanleiding voor de samenwerking. Ten 

eerste de knelpunten in de zorg voor kwetsbare ouderen: ‘Kwetsbare ouderen waren steeds 

vaker een probleem in de praktijk’. Illustratief is de situatie dat er op vrijdagmiddag ‘opeens’ een 

plekje voor een oudere moet worden gevonden en de huisarts veel tijd kwijt is met het vinden 

van een oplossing. Onderliggende problemen zijn onder meer: ondervoeding, gevolgen van 

verkeerd medicatiegebruik, vereenzaming en gebrekkige afspraken met de mantelzorg. Bij 

kwetsbare ouderen en mantelzorgers zelf is vaak sprake van een onveilig gevoel, onzekerheid 

over de zorg en een gebrek aan informatie over mogelijke voorzieningen. 

De tweede factor is de toename van complexe problematiek bij thuiswonende ouderen door de 

snelle afbouw van verzorgingshuizen en verscherpte indicatiestelling voor verpleeghuiszorg. ‘In 

het verzorgingshuis deed de huisarts de visites met een verpleegkundige. Maar in de 

huisartspraktijk wordt de zorg voor zelfstandig wonende ouderen niet afgestemd. Iedereen 

heeft zijn eigen plannetje rond die ouderen.’ (Kompleet, Brabant). 

De projecten waar een meer gestructureerde aanpak is ingevoerd, rapporteren op basis van 

praktijkervaringen dat de situaties nu meer ‘in control’ is. Men ervaart een teruggang in het 

aantal crisisopnames, de voorspelbaarheid van de benodigde zorg wordt groter en door 

preventieve maatregelen (zoals medicatiereview, ondersteuning, WMO voorzieningen) wordt 

verslechtering voorkomen. De samenwerking met POH en wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat 

een huisarts een casus direct kan doorzetten naar een zorgverlener die de coördinatie kan 

overnemen. Dit betekent taakverlichting voor de huisarts. In weinig projecten wordt 

systematisch gemonitord wat de effecten voor ouderen zelf zijn. Ouderen zelf voelen zich veel 

                                                 
3
 Onderzoek door o.a. LUMC (Blom e.a.) en UU (Bleijenberg e.a.). 
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veiliger, weten waar ze terecht kunnen en krijgen informatie over de mogelijkheden in de zorg 

zijn effecten die worden genoemd op basis van eigen indrukken (Kompleet, Brabant, Kwesto, 

Brabant, SamenOud; Ouderenzorgprogramma Eerstelijns Zorg Haaksbergen). 

Belastende bezoeken aan de geriater en het ziekenhuis worden voorkomen door de 

tussenkomst van de specialist ouderengeneeskunde. ‘We overleggen met de geriater via Skype. 

Alleen bij duidelijk omschreven verwijzingen gaat de patiënt naar het ziekenhuis, bijvoorbeeld 

voor een diagnostische opname’ (Stichting EenPlus en Praktijk Ouderengeneeskunde, Velp).  

 

4.9  Verwachtingen ten aanzien van landelijke partijen 

Wat heeft de samenwerking in de praktijk nodig van landelijke partijen, zoals LHV, ZN en Ineen? 

In de enquête werden vele aanbevelingen vanuit de praktijk aangedragen. Wat verwachten 

respondenten van landelijke partijen? 

 Bevorder in een vroeg stadium de samenwerking tussen initiatieven en bewaak dat er 

geen concurrentie tussen initiatieven ontstaat.  

 Combineer realisme over de huisartspraktijk met een wenselijk en haalbaar model van 

zorg voor kwetsbare ouderen. Voorkom dat één van deze stromingen de zorg voor 

kwetsbare ouderen gaat domineren. Waarborg dit door middel van afspraken rond de 

financiering. 

 Biedt duurzame lange termijn financiering 

o Zorg dat de inzet van andere disciplines (fysiotherapie, apotheek) wordt 

vergoed.  

o De financiering van de specialist ouderengeneeskunde moet worden opgelost.  

o De financiering van voorlichting, advies, zelfmanagement, 

mantelzorgondersteuning en preventie verdient aandacht. 

 InEen: maak goede projecten bekend; er is behoefte aan een plek waar informatie kan 

worden gevonden over de verschillende modellen, en de succes- en faalfactoren bij die 

modellen.  

 Versterk de eerstelijn door de ontwikkeling/uitbouw van eerstelijnsbedden. 

 LHV: bevorder het enthousiasme en gevoel van urgentie bij huisartsen, door aandacht 

aan de doelgroep kwetsbare ouderen te blijven besteden. Kaderhuisartsen hebben hier 

een belangrijke rol in. Informeer huisartsen over de criteria waarop een WLZ indicatie 

(verpleeghuiszorg thuis) is gebaseerd. Landelijke stimulering van ‘advanced-care 

planning’. 

 V&VN, VWS: Zorg voor voldoende capaciteit en deskundigheid POH en 

wijkverpleegkundigen. 

 Een goede aansluiting van het sociale domein is belangrijk. Dit is per gemeente een 

zoektocht: kan indicatiestelling achteraf plaatsvinden? Kan de toegang tot 

voorzieningen worden versneld of beperkt worden gemandateerd aan de 

wijkverpleegkundige S1? Kan ondersteuning preventief worden ingezet? Verschillende 
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respondenten hopen dat vanuit ‘landelijk’ wordt gestimuleerd dat gemeente wat meer 

flexibiliteit bieden ten behoeve van continue en integrale zorg voor kwetsbare ouderen. 

4.10 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten besproken van de verdiepende interviews die zijn gevoerd 

met vertegenwoordigers van 14 samenwerkingsverbanden rond kwetsbare ouderen. In de 

praktijk bleek dat bij projecten die waren geselecteerd omdat ze op een bepaald aspect 

(gegevensuitwisseling, samenwerking, financiering) een lage waardering aangaven er meestal 

sprake was van een ontwikkelpunt of een minder relevant punt. ‘Slecht’ lopende initiatieven zijn 

we niet tegengekomen, wel initiatieven die nog in de planfase zijn en waar nog veel stappen 

moeten worden gezet om tot integrale zorg rond kwetsbare ouderen te komen.  

De in hoofdstuk 2 ontwikkelde typologie bleek indicatief om het ontwikkelstadium van de 

initiatieven te duiden (vergelijkbaar met de kwaliteitsmatrix van Vilans, 2014).   

In de interviews kwam naar voren dat de grenzen tussen de onderscheiden typen in de praktijk 

niet zo scherp zijn.  

In hoofdstuk 4 komen de 7 typen daarom niet expliciet terug en bleek een onderverdeling naar 

‘wie is de initiatiefnemer’ of naar schaal van het samenwerkingsverband soms instructiever. De 

grootste groep bestaat uit projecten die vanuit de huisarts (praktijk, GEZ of 

coöperatie/zorggroep) zijn opgestart. Aansluitend daarop zijn er twee typen projecten, die een 

andere startsituatie hebben. Ten eerste de projecten die zijn voortgekomen uit het NPO 

programma. De uitvoering ligt op het niveau van de huisartspraktijk, maar het initiatief ligt bij de 

universitaire centra. De derde groep projecten zijn geïnitieerd vanuit een gemeente of vvt-

zorgaanbieder. 

 

De belangrijkste succesfactor is het enthousiasme van de betrokkenen, en met name van de 

huisarts. Projecten die vanuit de eigen beroepsgroep zijn ontwikkeld of worden gestimuleerd 

hebben wat dat betreft een streepje voor. Regionaal ontwikkelde programma’s behoeven op 

lokaal niveau echter invulling en afstemming.  

Een andere belangrijke succesfactor is of er al goede samenwerkingsrelaties waren. Dit is vaker 

het geval in minder stedelijk gebied, waar het aantal betrokkenen overzichtelijk en redelijk 

stabiel is. In stedelijk gebied vallen wijk en praktijkgrenzen vaak niet samen, is er een veelheid 

aan vvt- en thuiszorgorganisaties en zijn er soms meerdere initiatieven gericht op ouderen. 

Hiermee is tegelijk een aantal belemmerende factoren genoemd. Een belangrijke 

belemmerende factor is daarnaast de financiering, met name van niet direct patiëntgebonden 

taken en proactieve activiteiten gericht op een gezonde leefstijl, voorlichting en advies. Ten 

tweede vindt men het lastig dat de financiering en regelgeving zo vaak wijzigen, of elk jaar weer 

‘ingekocht’ moet worden. Duurzame, langer lopende financiering wordt gewenst. 

 

De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt bij alle betrokkenen en op alle niveaus specifieke 

deskundigheid. De SO kan hierin een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog niet overal benut. 

Verschillende respondenten hebben twijfels of de huidige wijkverpleegkundige en POH 

voldoende deskundig is om alle taken uit te kunnen voeren. Zij pleiten voor specifieke bij- en 
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nascholing en navenante financiële waardering. De verbinding met het sociale domein is 

belangrijk, om de ouderen te bereiken die als ‘licht kwetsbaar’ kunnen worden omschreven, of 

de zorgmijders. Gemeenten die gewend zijn burgers te ‘begeleiden’ gedurende de gehele 

levensloop, zouden aparte afspraken moeten maken rond kwetsbare ouderen.  

De verbinding met andere eerstelijnshulpverleners, zoals apothekers, paramedici, tandartsen is 

van belang voor vroeg-signalering, preventie, zelfmanagement en voorlichting en advies. 
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HOOFDSTUK 5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

 

 

5.1 Samenvatting 

Om de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen te bevorderen, is er in opdracht van het 

‘Bestuurlijk Overleg eerste lijn’ een onderzoek uitgevoerd naar bestaande initiatieven en 

experimenten in de eerstelijnszorg en aanpalende sectoren. Het project had als doel een analyse 

te maken van de opzet en de resultaten van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. De 

vragen waren: 

 

1. Hoe zien lopende initiatieven er uit? Welke variatie bestaat er? 

2. Welke samenwerkingsverbanden/programma’s zijn effectief, en welke niet? 

3. Wat zijn succes- en faalfactoren en hoe werken deze factoren? 

 

In het onderzoek zijn drie fasen onderscheiden: 

In fase 1 stonden twee zaken centraal: de afbakening van de scope van het onderzoek en de 

voorbereiding van een vragenlijst voor de inventarisatie. In fase 2 vond een inventarisatie plaats 

van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. In aanvulling daarop werden in fase 3 

interviews uitgevoerd om zicht te krijgen op de werking van deze factoren in de praktijk. 

Centraal stond het genereren van inzichten om de zorg verder te ontwikkelen: hoe werken de 

belangrijkste succes – en faalfactoren en welke aanbevelingen levert dit op?  

 

5.2 Conclusies 

In hoofdstuk 2 werden, op basis van een enquête onder 122 vertegenwoordigers van 

samenwerkingsverbanden, varianten van multidisciplinaire samenwerking in de zorg voor 

kwetsbare ouderen beschreven. 

  Alhoewel er een grote variatie aan zorgverleners is betrokken bij deze zorg, springt de 

rol van vier partijen eruit. Primair gaat het om een belangrijke rol van de 

huisarts/praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige en de wijkverpleging. Vanuit de 

tweedelijn is de specialist ouderengeneeskunde frequent betrokken en in veel gevallen 

is er een betrokkenheid vanuit het sociaal wijkteam via een ouderenconsulent.  

 Samenwerking over eerste, tweede lijn en sociaal domein is het meest aangetroffen. 

Daarnaast zijn er tal van andere verschijningsvormen. Deze variëren van ‘klein en 

overzichtelijk’ (uitsluitend eerstelijn, al of niet samen met sociaal domein), tot aan 

‘uitgebreid en complex’ (met veel partijen over alle domeinen). In de helft van de 

gevallen zijn ook andere eerstelijns zorgverleners als de apotheker, de fysiotherapeut of 

een andere paramedicus betrokken. 
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In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de betrokkenen zelf de samenwerkingsverbanden evalueren. 

In dit hoofdstuk is de typologie vaak losgelaten, inhoudelijk blijken er veel overeenkomsten in 

factoren die bevorderend en belemmerend hebben gewerkt.  

 In alle projecten wordt als belangrijkste succesfactor genoemd persoonlijke 

betrokkenheid en enthousiasme van de participanten. Het enthousiasme van de 

huisarts is volgens betrokkenen cruciaal.  

 De financiering en gegevensuitwisseling worden het vaakst als belemmerende factor 

genoemd. Vier op de tien aanbevelingen aan landelijke partijen liggen dan ook op 

financieel gebied. 

In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen verder uitgediept op basis van interviews met 

vertegenwoordigers van 14 gevarieerde samenwerkingsverbanden. 

 De eerder benoemde belangrijkste succesfactor, het enthousiasme van de betrokkenen, 

en met name van de huisarts komt ook uit de gesprekken naar voren. Projecten die 

vanuit de eigen beroepsgroep van huisartsen zijn ontwikkeld of worden gestimuleerd 

hebben wat dat betreft een streepje voor.  

 Een andere belangrijke succesfactor is of er al goede samenwerkingsrelaties waren. Dit 

is vaker het geval in minder stedelijk gebied, waar het aantal betrokkenen overzichtelijk 

en redelijk stabiel is. In stedelijk gebied vallen wijk- en praktijkgrenzen vaak niet samen, 

is er een veelheid aan vvt/ thuiszorgorganisaties (concurrentie) en zijn er soms 

meerdere initiatieven gericht op ouderen. Hiermee zijn tegelijk een aantal 

belemmerende factoren genoemd.  

 De belangrijkste belemmerende factor is de financiering, met name van niet direct 

patiëntgebonden taken en werkzaamheden. Ten tweede vindt men het lastig dat de 

financiering en regelgeving zo vaak wijzigen, of elk jaar weer ‘ingekocht’ moet worden. 

Duurzame, langer lopende financiering wordt vanuit de zorg voor kwetsbare ouderen 

gewenst. 

De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt bij alle betrokkenen en op alle niveaus specifieke 

deskundigheid.  

 De SO kan hierin een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog niet overal benut. 

 Verschillende respondenten hebben twijfels of de huidige wijkverpleegkundigen en/of 

POH’s voldoende deskundigheid hebben om alle taken uit te kunnen voeren. Zij pleiten 

voor specifieke bij- en nascholing en navenante financiële waardering.  

 De verbinding met het sociale domein is belangrijk, om de ouderen te bereiken die als 

‘licht kwetsbaar’ en/of zorgmijders kunnen worden omschreven. Het is belangrijk dat 

gemeenten, die gewend zijn burgers te ‘begeleiden’ gedurende de gehele levensloop, 

bereid zijn aparte afspraken te maken rond een specifieke doelgroep als kwetsbare 

ouderen.  

 

5.3 Zorg voor kwetsbare ouderen: de essentie  

Op basis van de inventarisatie kan worden geconcludeerd dat er in de praktijk van de zorg voor 

kwetsbare ouderen op een aantal aspecten veel overeenstemming is. We zien hierin 
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betrekkelijk weinig variatie en zouden dit willen benoemen als de essentie van de zorg aan 

kwetsbare ouderen in de praktijk. 

 

1. Het doel van de samenwerking is: tegemoet komen aan de toename van ouderen met 

complexe problematiek in de thuissituatie door betere samenwerking. Hierdoor worden 

crisissituaties en opnames voorkomen en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk; 

2. De inhoud van de samenwerking heeft betrekking op  

o casefinding 

o diagnostiek en bepaling van kwetsbaarheid 

o multidisciplinair overleg 

o zorgplan 

o zorgcoördinatie 

3. De kern van de multidisciplinaire samenwerking wordt gevormd door huisartspraktijk, 

wijkverpleegkundige en specialist ouderenzorg. 

 

Variatie is aangetroffen in de volgende aspecten: 

 De rol van andere eerstelijns zorgverleners (apotheek, fysio- en ergotherapeut, diëtist, 

tandarts), geriatrie en spoed/ANW-hulp en het sociaal domein 

 De invulling van de coördinator- of schakelfunctie ( POH-O, wijkverpleegkundige of 

ander) 

 Invulling van de rol van specialist ouderengeneeskunde  

 De ‘instroom’: de wijze waarop cases gesignaleerd worden. 

 

5.4 Aanbevelingen 

Deze rapportage wordt afgerond met een aantal aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling 

van de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze aanbevelingen zijn voor rekening van de 

onderzoekers. De partijen uit het Bestuurlijk Overleg bepalen welke aanbevelingen door wie 

worden opgepakt.  

 

Uitgangspunt bij deze aanbevelingen vormde de hierboven genoemde essentie van de zorg voor 

kwetsbare ouderen. Wat is nodig om deze zorg op een kwalitatief goede en effectieve manier 

uit te bouwen? De aanbevelingen zijn onderscheiden naar vier niveaus: micro (individueel) 

niveau, lokaal niveau, regionaal en landelijk niveau. 

 

Aanbevelingen op micro-niveau 

 Zorg voor kwetsbare ouderen is bij uitstek persoonsgerichte zorg . Alhoewel in 40% van 

de initiatieven het cliëntsysteem in één of andere vorm ‘meedoet’, is in de meeste 

gevallen niet helder hoe vorm wordt gegeven aan het aansluiten op de voorkeuren, 

regie en participatie van oudere/mantelzorger. Om meer zicht te krijgen op het effect 

van de samenwerking op de oudere en zijn omgeving zou dit vaker expliciet gemaakt 

moeten worden. 
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 Zorgcoördinatie vormt onderdeel van de zorg voor kwetsbare ouderen. Afhankelijk van 

of de problematiek meer sociaal, medisch of cognitief is kan een huisarts, 

maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner of een 

casemanager dementie de rol van coördinerend zorgverlener vervullen. Vanuit het 

perspectief van de cliënt verdient het aanbeveling om goed na te denken over de 

verhouding tussen coördinatie van de zorg en het bieden van één aanspreekpunt voor 

de cliënt/mantelzorg. 

 Zorg dat in een samenwerking rond kwetsbare ouderen altijd de input vanuit zowel 

sociaal domein, de care en het medisch domein gecombineerd wordt.  

 

Aanbevelingen op lokaal (praktijk) niveau 

 Afhankelijk van de lokale situatie moet de huisartspraktijk een keuze kunnen maken die 

het beste past. Geen blauwdruk of ‘one fits all’ model. De invulling wordt bijvoorbeeld 

bepaald door het aantal ouderen, de gevoelde urgentie (zoals de problemen met 

kwetsbare ouderen in de praktijk), de historie met samenwerking en het enthousiasme.  

 De vraagstukken in de zorg voor kwetsbare ouderen zijn op veel onderdelen 

vergelijkbaar met de zorg voor andere kwetsbare/complexe doelgroepen (GGz, 

jeugdzorg). Laat werkwijzen waar mogelijk aansluiten op hetgeen er al is.  

 Maak een ‘argumentatiekaart’ voor lokaal gebruik door de huisarts met drie 

hoofdvragen: 

o wat is nodig (zie boven: de kern van de zorg voor kwetsbare ouderen)? 

o wat doe ik al (bijvoorbeeld voor andere doelgroepen)? 

o wat ga ik doen voor kwetsbare ouderen?  

 de samenwerkingsvorm waar je dan aan zou kunnen denken 

 de eerste stap die je dan kunt zetten 

 De rol van andere eerstelijns zorgverleners bij kwetsbare ouderen kan duidelijker. Wat 

kan een apotheker, een fysiotherapeut of een diëtist bijdragen aan multidisciplinaire 

zorg? In de samenwerking met de huisarts en de SO heeft de apotheker een cruciale 

zorginhoudelijke rol in de medicatieproblematiek rond kwetsbaarheid. 

 De beschikbaarheid van de eindproducten en ervaringen uit BeterOud kunnen 

samenwerkingsverbanden helpen bij het zetten van de volgende stap.  

 De beschikbaarheid van eerstelijnsbedden is potentieel een belangrijke aanvulling in het 

zorgaanbod voor kwetsbare ouderen. Aanbevolen wordt om de rol van 

eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen te verkennen. Hoe kan dit vorm krijgen en 

welke inhoudelijke eisen worden er gesteld aan goede opvang voor deze groep? 

 De specialist ouderengeneeskunde is van grote waarde voor de zorg aan kwetsbare 

ouderen. Modellen voor samenwerking tussen huisarts en SO zijn beschikbaar4. In een 

stepped-care model kan deze onnodige opname in het ziekenhuis voorkomen, en biedt 

deze een toegevoegde waarde aan de kennis van de huisarts. Voorwaarde is dat deze 

                                                 
4
 Zie bijv http://www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Actueel/Convenant-zorgaanbod-LHV-Verenso-ondertekend.pdf 
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zorgverlener affiniteit heeft met ‘extramuraal werken’, en hierin door de eigen 

organisatie wordt gefaciliteerd.  

 Naast het ‘kernteam’ van huisarts en praktijkondersteuner en/of praktijk-

/wijkverpleegkundige kunnen andere eerstelijnshulpverleners als paramedici, 

apothekers, tandartsen, diëtisten een belangrijke (signalerende) rol hebben. In de 

praktijk wordt daar nog te weinig gebruik van gemaakt. 

 

Aanbevelingen op regionaal niveau 

 Lokale vormgeving kan worden bevorderd met regionale steun (interactie). De kaderarts 

ouderengeneeskunde kan hier een belangrijke rol in hebben. Te denken valt aan:  

o Aanreiken van een ‘werkmodel’ met modules en instrumenten 
o Ondersteuning bij de lokale organisatie en implementatie 

o Afspreken met zorgverzekeraar 

 Er zijn heel wat ‘concurrerende initiatieven’ rond de kwetsbare ouderen aangetroffen. 

In de praktijk blijkt dat de initiatieven rond kwetsbare ouderen elkaar uitstekend kunnen 

aanvullen. Zoek het gesprek op vanuit een gezamenlijke intentie en erkenning van 

ieders meerwaarde. 

 Zorg voor kwetsbare ouderen is bij uitstek persoonsgerichte zorg. Ook bij regionale 

initiatieven moet het perspectief van de kwetsbare oudere en mantelzorg worden 

meegenomen en vorm krijgen in de wijze waarop de zorg wordt ingevuld, de doelen die 

worden gesteld en hoe cliëntparticipatie wordt georganiseerd.  

 Maak de effecten van de samenwerking voor oudere en in zorggebruik inzichtelijk door 

effecten te monitoren 

 Op regionaal (of hoger) niveau kan een betere gegevensoverdracht tussen (a) medisch 

en sociaal domein en (b) dagzorg en ANW-zorg worden bevorderd. 

 

Aanbevelingen op landelijk niveau 

 Neem duurzame lange termijn financiering van de zorg voor kwetsbare ouderen mee in 

het O&I-traject. 

o Zorg dat de inzet van andere disciplines (fysiotherapie, apotheek) wordt 

vergoed.  

o Zorg dat de inspanningen gericht op samenwerking tussen verschillende 

disciplines wordt vergoed. 

o De financiering van de specialist ouderengeneeskunde moet worden opgelost.  

o De financiering van voorlichting, advies, zelfmanagement, 

mantelzorgondersteuning en preventie verdient aandacht. 

 Beroepsorganisaties van eerstelijnszorgdisciplines kunnen bevorderen dat de rol en 

bijdrage van hun achterban in de zorg voor kwetsbare ouderen wordt verhelderd (zie 

bijvoorbeeld ‘veilige principes’)5.  

                                                 
5 https://www.knmp.nl/patientenzorg/samenwerking/brochure-veilige-principes-in-de-medicatieketen 
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 Maak goede projecten bekend; er is behoefte aan een plek waar informatie kan worden 

gevonden over de verschillende modellen en de succes- en faalfactoren bij die 

modellen.  

 Bevorder het enthousiasme en gevoel van urgentie bij álle huisartsen, door aandacht 

aan de doelgroep kwetsbare ouderen te blijven besteden. Kaderhuisartsen hebben hier 

een belangrijke rol in. Stimuleer ‘advanced-care planning’. 

 Zorg voor voldoende capaciteit en deskundigheid van POH en wijkverpleegkundigen. 

Om te kunnen voldoen aan het vereiste competentieprofiel is aanscherping van de 

(bij)scholing van wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en extramuraal werkende 

specialisten ouderengeneeskunde gewenst. 

 Stimuleer landelijk dat gemeenten meer aandacht krijgen voor en flexibiliteit kunnen 

bieden ten behoeve van continue en integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Versnel de 

toegang tot voorzieningen door mandatering gemandateerd aan de 

wijkverpleegkundige. Realiseer waar nodig indicatiestelling-achteraf. Zet ondersteuning 

ook preventief in.  

 

Naast deze aanbevelingen voor landelijk beleid wordt geadviseerd nader praktijk-

ondersteunend onderzoek te doen om een aantal specifieke elementen in de zorg voor 

kwetsbare ouderen te belichten. Gedacht kan worden aan het beschrijven van verschillende 

mogelijkheden om de eigen regie van ouderen vorm te geven, onderzoek naar de invulling van 

de rol van specialist ouderengeneeskunde en onderzoek naar de mogelijkheden van 

eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen. 
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BIJLAGE 1. DEELNEMERS ONDERZOEK 

 

1. ENQUETE 
Naam samenwerkingsverband Plaats / Regio 

Vroegsignalering Kwetsbare ouderen & opvolging regio Bergen op Zoom - 
Roosendaal 

Bergen op Zoom - Roosendaal 

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen Oude-Tonge 

Huisartsengroep Lombardijen Vreewijk Vreewijk 

Pilot huisartsenbedden in opdracht van Platform ouderenzorg (samenwerking 
eerstelijn en VVT) 

Rotterdam 

Keten Complexe Zorg voor Ouderen Maastricht 

GOEDZO (Gemeenschappelijk Overleg Eerstelijn Delfzijl: Zorg-Optimalisatie) Delfzijl 

NogBeter ouderenzorg Oost Achterhoek Oost Achterhoek 

Vrienden van de Vriendschap Emmen 

Programma Zorg voor kwetsbare ouderen Amsterdam Zuid Amsterdam Zuid 

Ouderenzorg Gelderse Vallei Gelderse Vallei 

Stichting Een Plus Samenwerking en de Praktijk OuderenGeneeskunde Bertholet Velp 

Zorgprogramma geïntegreerde ouderenzorg Noord-Limburg 

De Eerstelijns Verpleegkundige Praktijk Zoetermeer 

apothekersvereniging Amsterdam 

Project persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen Naaldwijk 

Project Kwetsbare Ouderen Hoeksche Waard Hoeksche Waard 

Huisartsenpraktijk de hogen hoed, ARgos en geriater vlietlandziekenhuis Vlaardingen 

Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen Roosendaal 

MDO Voorhout 

parkinsonzorg ziekenhuis/thuiszorg Roosendaal 

Zorgprogramma kwetsbare ouderen Leeuwarden 

POH in huisartsenpraktijk, trekker (met HA) DementieNet/geriatrisch netwerk Bemmel  

overleg met praktijondersteuner huisartsen Friesland 

Pilot ouderenzorg Haarlemmermeer Haarlemmermeer 

cooperatie ijsselstromen, geintegreerde eerstelijns zorg Doesburg, Drempt, Angerlo, 
Giesbeek en Lathum 

zorgprogramma kwetsbare ouderen Eindhoven 

Ambulante team Ouderengeneeskunde (ATO) Oude Ijssel 

OCE Nijmegen Nijmegen 

Eerstelijns Centrum Tiel Tiel 

Gezondheidscentrum Wantveld Wantveld 

Therapeuticum Haarlem Haarlem 

Gezondheidscentrum Camminghaburen, Leeuwarden Leeuwarden 

Parkinsonzorg Schiedam 

Transmurale zorgbrug en senior vriendelijk ziekenhuis. Rotterdam 

Persoonsgerichte zorg bij GHC Hoorn Kersenboogerd Hoorn 

Kompleet ZuidOost Brabant 
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Multidisciplinair overleg kwetsbare ouderen Dordrecht 

Stichting Eerstlijnszorg Uithoorn Uithoorn 

project  Slim bewegen  in samenwerking met UMCG centrum voor 
bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit, Deltaplan dementie, ZonMw 

Groningen 

Zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen van Stichting 
Diamuraal 

Amersfoort 

Quartz Helmond 

samenwerking sociaal domein (wijkteams en WMO gemeente) zorgteams en 
huisartsen 

Hengelo e.o. 

zorgprogramma Kwetsbare ouderen Ettenleur 

Diabetische voetzorg Borne 

dementie net wijchen Wijchen 

Samenwerking tussen Zorggroep RCH Midden-Brabant en Thebe Midden Brabant 

Project Multidisciplinaire samenwerking (eGPO)hagro Purmerpoort Purmerend 

Gezondheidscentrum Ommoord Rotterdam 

Medisch Centrum oost Oosterblokker 

mdo Voorhout 

Ketenzorg Nu Noordwest Utrecht 

Huisartsenhospitaal Zuidoostzorg - zo brabant 

meerdere samenwerkingsverbanden!,huisartspraktijk richter werkendam, Huisarts 
en Zorg. KAM 

Werkendam 

Ketenpartneroverleg IJsselland ziekenhuis Ijsselland 

Zorggoep Thoon Hengelo 

Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek West Achterhoek 

vraagt-u-maar Bennekom 

EerstelijnsZorgHaaksbergen Haaksbergen 

crisisregeling DWO/ NWN Schiedam 

Ouderenzorg Medisch Centrum Sint Anna Nijmegen 

Stroke Service Utrecht West Utrecht West 

STICHTING EERSTELIJN ZORGAANBIEDERS REGIO HEERDE Heerde 

Kcoetz Wijkgrichte Zorg Velserbroek 

Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen  ( Kompleet) ZuidOost Brabant 

De Doc Huisartsenpraktijk Den Haag 

Rode Vlaggen App landelijk, app voor 
vroegsignalering in de zorg 
thuis 

Landelijke Huisartsen Vereniging Kring Friesland Friesland 

Buurtzorg Plus Voorthuizen 

geriatrie netwerk westelijke mijnstreek Geleen 

BuurtzorgT Heerenveen 

oefengroep voor kwetsbare ouderen Fysiotherapie Donkers en Hilbers Noord Holland (castricum, 
Limmen) 

fysiotherapie waldeck Den Haag 

Physique Plus Herkenbosch 

Fysiotherapie Bruinsma Landgraaf 
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Amsterdams Paramedisch Platform Amsterdam   

Zorggroep huisartsen Almelo 

KOMPLEET - Keten Kwetsbare Ouderen vanuit het Zorgprogramma Kwetsbare 
Ouderen Zuidoost-Brabant 

ZuidOost Brabant 

DKT NOordelijke Maasvallei Boxmeer 

gezondheidscentra Nijkerk Nijkerk 

medicamus Harderwijk 

Cooperatie ZorgNU; KetenzorgNU B.V. Noord-West Utrecht 

Langer Vitaal, Medrie & Vitaal Vechtdal Vechtdal 

Zorggroep de Bevelanden Goes 

Knooppunt Ketenzorg Leiden 

SWIJKVERPLEEGKUNDIGE Stevenshof Noordwijk 

Thuiszorg Teams De Bilt De Bilt 

Yn 'e Buorren Achtkarspelen 

samenwerking met eerstelijns organisaties rond ouderen Leeuwarden 

Huisartsenpraktijk Aldlan / HAGRO Huizum Leeuwarden Leeuwarden 

Ouderenproject Franeker,  Zorg dichtbïj Franeker 

Welzijn op Recept o.a. Groningen, Haarlem, 
Amsterdam, Gouda 

Huisarts Postma, Apotheek Ongena en De Friese Wouden Drachten 

Geriatrisch netwerk Heerenveen Heerenveen 

Kwetsbare ouderen Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel 

Geriatrisch netwerk Lemmer Lemmer 

Rijncoepel SWIJKVERPLEEGKUNDIGE Binnen & Herestaete Kwetsbare ouderen Noordwijk 

Samenwerking kwetsbare ouderen Breda eo 

Woonzorgcentrum Wicherumloo Wekerom 

Kwesto Den Bosch 

Transmural Zorgbrug Zwolle Zwolle 

Preventieve ouderenzorgketen Hoogeveen Hoogeveen 

Geriatrisch netwerk Skarsterlân Skartserlân 

geriatrisch netwerk regio NWN Nieuwe Waterweg Noord 
(Rotterdam eo) 

Geriatrienetwerk Didam Didam 

Samenwerkingsverband Ouderenzorg Dieren Dieren 

ESOR. Eerstelijns Samenwerkingsverband Ouderenzorg Reeshof Tilburg 

NPO 7de ronde Easycare implementatie Nijmegen 

Even Buurten Rotterdam Rotterdam 

WonenPlus Noord-Holland Noord-Holland 

Werkgroep Ouderen van Zorggroep Katwijk Katwijk 

huisartsencentrum en zorgorganisatie ZEL Naaldwijk 

Stichting GEZZuid Amsterdam 

Gezondheidscentrum Stevenshof Leiden 

Huisartsen Coopertatie Medicamus Harderwijk eo 
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LMO (lokaal multidisciplinair overleg) Gouda 

module kwetsbare ouderen RCH/Thebe, Midden Brabant Midden Brabant 

 

2. VERDIEPENDE INTERVIEWS 
Naam respondent, 
functie 

Naam samenwerkingsverband 

Mw. A. Koopman, 
Initiator, coördinator, apotheker 

GOEDZO (Gemeenschappelijk Overleg Eerstelijn Delfzijl: Zorg-
Optimalisatie) 
 

Mw. R. Romkes, 
Coördinator ouderenzorg stichting GEZzuid 

Programma Zorg voor kwetsbare ouderen Amsterdam Zuid 

Mw. H. Barnhoorn, 
Intern projectleider 

Stichting Een Plus Samenwerking en de Praktijk Ouderen 
Geneeskunde Bertholet 
 

Mw. A. Straatsma, 
Coördinator  

overleg met praktijkondersteuner huisartsen 
 

Mw. J. van der Dussen, 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde, 
huisarts 

Uitrol ouderenzorg Haarlemmermeer 
 

Mw. W. van Wijk, 
Manager coöperatie ijsselstromen 

Coöperatie IJsselstromen, geïntegreerde eerstelijns zorg 
 

Mw. C. Mur, 
Intern projectleider 

samenwerking sociaal domein (wijkteams en WMO gemeente) 
zorgteams en huisartsen 
 

Mw. D. de Zwart, 
Manager Eerstelijns Zorg Haaksbergen 

Eerstelijns Zorg Haaksbergen 

Mw. M. Verlaan, 
Coördinator, huisarts 

Kcoetz Wijkgrichte Zorg 
 

Mw. C. van der Velden, 
Stafarts zorggroep, huisarts 

Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen  (Kompleet) 
 

Mw. J. van Leeuwen, 
Bestuurslid, huisarts 

Landelijke Huisartsen Vereniging Kring Friesland (informatief gesprek, 
niet project gebonden) 
 

Mw. M. van der Sluis, 
Manager zorggroep 

Zorggroep de Bevelanden 
 

Mw. C. Groffen, 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde, 
huisarts 

Knooppunt Ketenzorg 
 

dr. M. Langenberg-Ledeboer, 
Huisarts, huisartsenmaatschap West 

Kwesto 

Dhr. C. Ronde, 
Procesmanager 

Samen Oud, geïntegreerde ouderenzorg in Zuid Oost Groningen en 
Zuid Oost Drenthe 
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BIJLAGE 2. CODERING OPEN VRAGEN 

1.  Wat zijn volgens u de belangrijkste succesfactoren in het initiatief (geweest)? 

2. Wat zijn resultaten van de samenwerking die u niet had voorzien? 

3. Wat zijn volgens u de belangrijkste leerpunten in het initiatief (geweest)? 

 

1. Succesfactoren op gebied van …   

Succesfactor: multidisciplinaire samenwerking / integrale aanpak 30 30,3 

 bereidheid/enthousiasme/trekkers 30 30,3 

 protocollering en programmatische aanpak 22 22,2 

 structurering, aansturing, projectondersteuning 20 20,2 

 aansluiten op vraag van patient 20 20,2 

 werkwijze en aanpak (vorm volgt inhoud, gewoon doen, actiegericht) 18 18,2 

 overzichtelijk werkgebied, korte lijnen tussen zorgverleners 19 19,2 

 financiën 15 15,2 

Succesfactor: bestuurlijk draagvlak, gedeelde belangen 15 15,2 

 duidelijke regie- of spilrol zorgverleners 12 12,1 

 ICT en informatieoverdracht 10 10,1 

 betrokkenheid patient en mantelzorg 10 10,1 

 visie 9 9,1 

 aansluiten op leemte in de zorg/ behoefte bij zorgverleners 6 6,1 

 (aansluiten  op) locale situatie, maatwerk 7 7,1 

 deskundigheid en - bevordering 9 9,1 

 communicatie 3 3,0 

 gezamenlijke huisvesting 2 2,0 

 rol/invulling door zorgverleners 1 1,0 

 eerdere ervaring met samenwerking (projecten) 1 1,0 

(n=99) 

 

2. Onverwachte resultaten op gebied van …   

elkaar kennen / respecteren en beter vinden 17 28,3 

nieuwe afspraken / ook voor andere doelgroepen 16 26,7 

nieuwe samenwerkingsrelaties 13 21,7 

knelpunten in de zorg/  regels / financiering zorgsysteem / ict zichtbaar 10 16,7 

frustratie 6 10,0 

plezier/ fijn/ samen werken 6 10,0 

andere werkwijze / positionering van zorgverlener 4 6,7 

kennisdeling 4 6,7 

concrete resultaten 4 6,7 

als gevolg van pilot / voorloper / remmende voorsprong 1 1,7 

waardering van cliënt 4 6,7 

de kracht van mensen/enthousiasme 4 6,7 

follow up, vervolgprojecten, borging 4 6,7 

cultuur 3 5,0 

kost veel tijd / niet te managen 2 3,3 

(media) aandacht / landelijk 2 3,3 

minder werkdruk 1 1,7 

(n=60) 
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3. Lessen op gebied van …   

Veranderingskundige lessen (persoonlijk contact, focus, lange adem) 31 36,9 

 ICT / informatiesysteem 17 20,2 

 financiering 15 17,9 

betrokkenheid/vertrouwen/kennis verzekeraar/financier/ bestuurders 13 15,5 

zorginhoudelijke lessen / nieuwe / niet opgeloste knelpunten in de zorg 8 9,5 

bureaucratie/regelgeving 7 8,3 

input/betrokkenheid zorgprofessionals 7 8,3 

betrekken of  ontbreken van partijen 7 8,3 

goede communicatie 7 8,3 

goed projectmanagement en leiderschap 6 7,1 

 tools, indicatoren en meetinstrumenten 4 4,8 

duidelijke rolverdeling / positionering en aansturing 4 4,8 

betrekken patiënt/ mantelzorgperspectief 3 3,6 

continuïteit/onzekerheid/belang lange termijn visie 2 2,4 

(gebrek aan) maatwerk / af durven wijken van protocol 2 2,4 

gebruik ervaringen van elders / goede voorbeelden/kwaliteit borgen 1 1,2 

(n=84) 
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BIJLAGE 3. ONLINE VRAGENLIJST 

1.3 IDENTIFICATIE 
1.3.1 Naam (of omschrijving) van het  samenwerkingsverband: 

 

 

1.3.2 Wat is het geografische werkgebied van het samenwerkingsverband? 

 

1.3.3 Wat is uw functie in dit samenwerkingsverband? 
 Extern projectleider 

 Intern projectleider 

 Coördinator 

 Betrokken deelnemer 

 Anders, namelijk  

 

 

1.3.4 Wat is uw discipline? 
 Huisarts 
 POH somatiek 
 POH GGZ  
 Apotheker 
 Wijkverpleegkundige/thuiszorg 

 Medewerker Organisatie voor Huishoudelijke verzorging 

 Fysiotherapeut 

 Ergotherapeut 

 Ambulante Ggz medewerker  

 Huisartsenpostmedewerker  

 Kaderhuisarts ouderengeneeskunde  

 Eerstelijns opvang medewerker 

 Ouderenconsulent 

 Ouderenadviseur WMO  

 Wijkcoach I buurtcoach  

 Maatschappelijk werker 

 Medewerker Welzijnsstichting  

 Medewerker Maatschappelijke opvang 

 Medewerker GGD 
 Specialist ouderengeneeskunde 

 Geriater Praktijkmanager/manager zorggroep/manager samenwerkingsverband 

 Beleidsmedewerker of kwaliteitsmedewerker 

 Directeur 
 Bestuurder 
 Anders / Overig, namelijk   

 

 
1.4 BESCHRIJVING VAN DE  SAMENWERKING 

1.4.1 In welk jaar is de samenwerking gestart?  
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1.4.2 Loopt de samenwerking nog? 
 Ja 
 Nee 

 
1.4.3 In welk jaar is de samenwerking gestopt? 

 

 
1.4.4 Waarom is de samenwerking gestopt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Problemen  met de financiering: projectsubsidie gestopt 
 Problemen  met de financiering: werkzaamheden niet kostendekkend 
 Samenwerkingsproblemen: geen gezamenlijke visie  op zorg voor kwetsbare ouderen 
 Samenwerkingsproblemen: verschillen in 'cultuur' verschillende partners 
 Samenwerkingsproblemen: geen duidelijk leiderschap 
 Samenwerkingsproblemen: te weinig  bevoegdheden om daadwerkelijk op een andere manier de zorg 

te organiseren 
 Samenwerkingsproblemen: sommige partners kunnen niet door 1 deur 
 Resultaat: doelen zijn niet bereikt 
 Anders, namelijk  

 

 

1.4.5 Welke eerstelijns zorgverleners zijn er bij het samenwerkingsverband betrokken? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Huisarts 
 POH somatiek 
 POH GGZ 
 Apotheker 
 Wijkverpleegkundige/thuiszorg 
 Organisatie  voor Huishoudelijke verzorging 
 Fysiotherapie 
 Ergotherapie 
 Ambulante Ggz 
 Huisartsenpost 
 Kaderhulsarts ouderengeneeskunde 
 Eerstelijnsverblijf / Opvang 
 Manager gezondheidscentrum 
 Anders, namelijk 

 

 

1.4.6 Welke tweedelijns zorgverleners zijn er bij het samenwerkingsverband betrokken? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) 
 Ziekenhuisapotheker 
 Verpleegkundige in een verpleeghuis 
 Verzorgenden in een verpleeghuis 
 Geriater 
 PAAZ 
 Tweedelijns  GGZ 
 Specialist, namelijk 
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 Anders, namelijk  

 

 

1.4.7 Welke zorg- en/of dienstverleners zijn er via de gemeente/welzijn (sociaal domein) bij het 
samenwerkingsverband betrokken? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Ouderenconsulent 
 Ouderenadviseur  WMO  
 Wijkcoach I buurtcoach  
 Maatschappelijk werk 
 Welzijnsstichting 
 Maatschappelijke Opvang organisatie 
 GGD 
 Woningbouwijkverpleegkundigeereniging of stichting 
 Zorgkantoor, namelijk ... 

 

 Zorgverzekeraar, namelijk ... 

 

 Anders/overig, namelijk ... 

 

 

1.4.8 Is de samenwerking geformaliseerd? 
 Nee 
 Ja, met een overeenkomst 
 Ja, met een aparte rechtsvorm, namelijk 

 

 
 
1.5 DOELGROEP VAN DE SAMENWERKING 
 
1.5.1 Wat is de definitie van de doelgroep kwetsbare ouderen die in het initiatief wordt gebruikt? 

 

 
1.5.2 Wat  Is (ongeveer) de omvang van de doelgroep? 
 0-50 patiënten 
 50-100 patiënten  
 100-150 patiënten  
 150-200 patiënten 

 200-250 patiënten 
 Meer dan 250 patiënten 

 
1.5.3 Op welke groep richt u zich expliciet niet?(Exclusiecriteria) 

 

 
1.5.4 Op welke wijze wordt de doelgroep geïdentificeerd? 

 Geen methode  (Er is geen specifieke  opsporingsmethode, de hele populatie  ouderen of een duidelijk 
omschreven groep (migranten, vrouwen bijvoorbeeld) is de doelgroep. 

 Casefinding, door middel van  
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 Screening 
 Anders, namelijk 

 

 

1.5.5 Van welk screeningsinstrument wordt gebruik gemaakt? 
 GFI 
 TFI 
 Easy Care Tos 
 Anders, namelijk … 

 

 

1.5.6 Welke rol heeft de oudere (en mantelzorger) in het samenwerkingsverband? 

 Geen, het  is een samenwerking tussen professionals 
 Reactief/passief: patiënt en mantelzorger 'ontvangen' of 'ondergaan' de uitvoering: bijvoorbeeld in de 

vorm  van voorlichting, training, advisering 
 Actief: patiënt en mantelzorg voeren de regie, participeren actief: bijvoorbeeld: nemen  deel aan MOO, 

communiceren mee via patiëntportal en/of  zorgplan. 
 
 
1.5.7 Waar bevinden de kwetsbare ouderen (waarop u zich richt) zich? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Thuis 
 In een beschutte woonomgeving (aanleunwoning, woonzorgcentrum, servicecentrum, 

maatschappelijke opvang, sociaal pension, beschermde woonvorm 
 In een verpleeghuis (WLZ) 
 In het ziekenhuis 
 In een kortdurende eerstelijnsverblijf 
 Zonder vaste woon-verblijfplaats 
 Anders, namelijk 
 

1.6 ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING 
De volgende vragen gaan over de vormgeving en uitvoering van de samenwerking in de praktijk. 
 
1.6.1 Vindt er regulier overleg plaats? 

 Nee, uitsluitend ad hoc 
 Ja 

 
1.6.2 In welke vorm is het overleg rond hat primair proces in de praktijk georganiseerd? 

 Praktijkoverleg hulsarts/POH 
 Farmacotherapeutisch overleg (FTO) 
 Structureel multidisciplinair overleg, multidisciplinair team 
 Anders, namelijk 

 

 

1.6.3 Op welke niveaus vindt dat overleg plaats? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Primair proces 
 Bestuurlijk/strategisch (projectoverleg) 
 Anders, namelijk ... 
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1.6.4 Wat is de frequentie van het praktijkoverleg huisarts/POH? 

 Wekelijks 
 Tweewekelijks 
 Maandelijks 
 Kwartaal 
 Half jaar 
 Anders, namelijk ... 

 

 

1.6.5 Wat is de frequentie van het multidisciplinair overleg? 

 Wekelijks 
 Tweewekelijks 
 Maandelijks 
 Kwartaal 
 Half jaar 
 Anders, namelijk  

 

 

1.6.6 Wie maakt deel uit van het multidisciplinair overleg? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Alle disciplines uit het samenwerkingsverband 
 Een kerngroep (direct betrokkenen in zorg-dienstverlening) 
 Oudere en/of mantelzorger 

 
1.6.7 Wat is de frequentie van het farmacotherapeutisch overleg (FTO)? 
 Wekelijks 
 Tweewekelijks 
 Maandelijks 
 Kwartaal 
 Half jaar 
 Anders, namelijk 

 

 

1.6.8 Welk rapportcijfer geeft u aan de organisatie van de samenwerking? 

(Een 1 betekent heel erg slecht; een 10 betekent uitstekend) 
 

 
1.7 DOELEN VAN  DE  SAMENWERKING  

 
We vragen u om de belangrijkste doelen hieronder aan te geven. Over deze doelen leggen we u enkele 
vervolg vragen voor. 
 
1.7.1 Wat zijn de belangrijkste doelen van de samenwerking gericht op de cliënt en zijn omgeving? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Kwaliteit van leven/ welbevinden in stand houden /bevorderen  

 Gevolgen functiebeperkingen verminderen: beter functioneren  
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 Langer zelfstandig thuis wonen 
 Eigen regie handhaven/bevorderen 
 Ervaren belasting mantelzorg verminderen, overbelasting  voorkomen 
 Anders, namelijk 

 

 

1.7.2 Wat zijn de belangrijkste doelen van de samenwerking gericht op de zorg? (Meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 Kortere lijnen tussen zorgverleners 

 Meer stabiliteit / minder  crises 
 Snellere doorstroming/verwijzing 
 Betere  coördinatle van zorg rond individuele ouderen 
 Kosten: totale  zorgkosten gaan omlaag 
 Minder druk  op de hulsarts 
 Beperking  intramurale opname verpleeghuis minder  onverwachte/niet geplande  opnames in 

ziekenhuis  of verpleeghuis 
 Eerder ontslag  uit ziekenhuis 
 Preventie  (gerichte interventies om kwetsbaarheld te beperken) 
 Netwerkontwikkeling 
 Anders, namelijk 

 
 

 

1.7.3 Zijn er al resultaten bekend? 

 Ja 
 Nee 

 
 

1.7.4 In hoeverre wordt bet doel:  Kwaliteit van leven/welbevinden in stand houden/bevorderen 
gerealiseerd? 

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.5 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Kwaliteit van leven/welbevinden in stand 
houden/bevorderen wordt gerealiseerd? 

 Eigen observaties 
 Eigen onderzoek 
 Extern onderzoek 
 Wetenschappelijke evaluatie gepubliceerd 

 

1.7.6 In hoeverre wordt het doel: Gevolgen functiebeperkingen verminderen: beter functioneren 
gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 
  

 

1.7.7 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Gevolgen functiebeperkingen 
verminderen: beter functioneren wordt gerealiseerd? 
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1.7.8 In hoeverre wordt het doel: Langer zelfstandig thuis wonen gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.9 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Langer zelfstandig thuis wonen wordt 
gerealiseerd? 

 

1.7.10 In hoeverre wordt het doel: Eigen regie handhaven/bevorderen gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.11 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Eigen regie handhaven/bevorderen wordt 
gerealiseerd? 

 

1.7.12 In hoeverre wordt het doel: Ervaren belasting mantelzorg verminderen, overbelasting 
voorkomen gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.13 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Ervaren belasting mantelzorg 
verminderen, overbelasting voorkomen wordt gerealiseerd? 
 

1.7.14 In hoeverre wordt het doel: Kortere lijnen tussen zorgverleners gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.15 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Kortere lijnen tussen zorgverleners wordt 
gerealiseerd? 
 

1.7.16 In hoeverre wordt het doel: Meer stabiliteit / minder crises gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.17 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Meer stabiliteit / minder crises wordt 
gerealiseerd? 
 

1.7.18 In hoeverre wordt het doel: Snellere doorstroming/verwijzing gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.19 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Snellere doorstroming/verwijzing wordt 
gerealiseerd? 
 

1.7.20 In hoeverre wordt het doel: Betere coördinatie van zorg individuele ouderen gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.21 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Betere coördinatie van zorg individuele 
ouderen wordt gerealiseerd? 
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1.7.22 In hoeverre wordt het doel: Kosten: totale zorgkosten gaan omlaag gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.23 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Kosten: totale zorgkosten gaan omlaag 
wordt gerealiseerd? 
 

1.7.24 In hoeverre wordt het doel: Minder druk op de huisarts gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.25 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Minder druk op de huisarts wordt 
gerealiseerd? 
 

1.7.26 In hoeverre wordt het doel: Beperking intramurale opname verpleeghuis, minder 
onverwachte/niet geplande opnames ziekenhuis of verpleeghuis gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.27 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Beperking intramurale opname 
verpleeghuis, minder onverwachte/niet geplande opnames ziekenhuis of verpleeghuis wordt 
gerealiseerd? 

 

1.7.28 In hoeverre wordt het doel: Eerder ontslag uit ziekenhuis gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.29 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Eerder ontslag uit ziekenhuis wordt 
gerealiseerd? 

 

1.7.30 In hoeverre wordt het doel: Preventie (gerichte interventies om kwetsbaarheid te beperken) 
gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.31 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Preventie (gerichte interventies om 
kwetsbaarheid te beperken) wordt gerealiseerd? 
 

1.7.32 In hoeverre wordt het doel: Netwerkontwikkeling gerealiseerd?  

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.7.33 Wat is het niveau van de bewijsvoering dat het doel: Netwerkontwikkeling wordt gerealiseerd? 

 

1.7.34 Wanneer worden de eerste resultaten verwacht? 
 Binnen 3 maanden 
 Binnen 6 maanden 
 Binnen 9 maanden 
 Binnen 1jaar 
 Langer dan een jaar 
 Onbekend 
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1.7.34 Wat zijn de kernelementen uit uw aanbod voor kwetsbare ouderen? Geef de belangrijkste 5 
elementen aan. 

 Eigen regie 
 Netwerkontwikkeling oudere 
 Leefstijl ouderen  beïnvloeden (preventief georiënteerd) 
 Interventies gericht  op versterken draagkracht oudere  en mantelzorg 
 Aandoening specifieke zorgprogramma('s): namelijk (titels): 

 

 Zorgcoördinatie rond individuele ouderen 
 Zorgcoördinatie op het niveau van samenwerkingsafspraken tussen betrokken partijen 
 Casemanagement (sociaal/psychisch} 
 Individueel Zorg(leef)plan 
 Medicatiebeoordeling / review 
 Eenduidig aanspreekpunt 
 Gezamenlijke besluitvorming 
 Zelfmanagement 
 E-health toepassingen 
 Betrekken van mantelzorgers 
 Programmatische aanpak, met een samenhangende en proactieve benadering (Zorgprogramma) 
 Multidisciplinaire samenwerking/overleg 
 Opstellen risicoprofiel 
 Aansluiting op zorg tijdens  ANW-uren 
 Consultatie van specialistische zorg voor  kwetsbare ouderen 
 Transferzorg bij opname en ontslag in ziekenhuis  of verpleeginstelling 
 
1.8 GEGEVENSUITWISSELING  

1.8.1 Wordt er gebruik gemaakt van ICT / gegevensuitwisseling op cliëntniveau? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Geen uitwisseling op cliëntniveau (bijvoorbeeld alleen gegevensuitwisseling in de vorm van notulen  

van het samenwerkingsoverleg) 
  HIS 
 KIS (Keteninformatiesysteem) 
 LSP 
 Gezamenlijk elektronisch dossier 
 Gezamenlijke ontsluiting van patient- en of zorggegevens 
 Gezamenlijk zorgplan gedigitaliseerd individueel zorgplan 
 Patiëntenportal Persoonlljk  Gezondheidsdossier  (PGD) 
 Anders, namelijk  

 

 

1.8.2 Welke gegevens worden uitgewisseld?  (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 Diagnose (multimorboditeit) 
 Functiebeperking ADL 
 Polyfarmacie/medicatie 
 Kwetsbaarheid score 
 Welbevinden: score GFI, TFI, Easy Care Tos 
 Geestelijke gezondheid: diagnose, score depressieschaal, dementie schaal, andere cognitieve 

screeningsscore 
 Netwerk (b.v. familie, kennissen, vrienden) 
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 Ervaren  belasting  mantelzorg 
 Betrokken zorgverleners 
 Betrokken welzijnsinstanties 
 Eenzaamheidscore 
 Anders, namelijk  

 

 

1.8.3 Welk rapportcijfer geeft u aan het functioneren van de gegevensuitwisseling? 

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 

 

1.8.4 Zijn er knelpunten bij de uitwisseling van gegevens? 

 

 
 

1.9 FINANCIERING  

1.9.1 Welke van de onderstaande uitspraken over de financiering zijn van toepassing en wat is de 
inhoud van de financiering?(Meerdere antwoorden mogelijk, toelichting over de inhoud van financiering 
is optioneel) 
 Integrale financiering van samenwerking en zorg met een structureel karakter.  
 Inhoud financiering:  

 

 Integrale financiering van samenwerking en zorg met een tijdelijk karakter.  
 Inhoud financiering: 

 

 Aparte financiering van samenwerking met een structureel karakter.  

 Inhoud financiering: 

 

 Aparte financiering voor  de samenwerking (bv projectsubsidie, stimulering, innovatie, tijdelijke  
financiering). 

 Inhoud financiering: 

 

 De samenwerking wordt bekostigd door de betrokken organisaties.  

 Inhoud financiering: 

 

 Eigen bijdrage van ouderen.  

 Inhoud financiering: 

 

 Geen afspraken over de financiering 
 Anders, namelijk  

 

 

1.9.2 Met welke partijen zijn afspraken over de financiering gemaakt? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 Zorgverzekeraar 
 Gemeente 
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 Thuiszorgorganisatie 
 Verpleeghuls 
 Ziekenhuis 
 Subsidieverstrekkers (fondsen, ZonMw, etc.) 
 Anders, namelijk 

 

 Niet van toepassing 

 
1.9.3 Wordt de financiering voortgezet de komende jaren? 
 Ja 
 Nee 
 Misschien, toelichting: 

 

 

1.9.4 Zijn er specifieke behoeftes op het gebied van financiering? 

 

 

1.9.5 Welk rapportcijfer geeft u aan de wijze waarop de samenwerking is gefinancierd? 

Een 1 betekent helemaal niet gerealiseerd; een 10 betekent: volledig gerealiseerd 
 
1.10 EVALUATIE VAN UW SAMENWERKINGSINITIATIEF 
 
In het laatste  deel van deze vragenlijst staan we stil bij wat de succes- en leerpunten in uw initiatief zijn 
en hoe die vertaald zou kunnen  worden  naar een overstijgend niveau. 
 
1.10.1 Wat zijn volgens u de belangrijkste succesfactoren in het initiatief (geweest)?  (Zowel 
inhoudelijk als procesmatig) 

 

 
1.10.2 Wat zijn volgens u de belangrijkste leerpunten in het initiatief (geweest)? (Zowel inhoudelijk als 
procesmatig) 

 

 

1.10.3 Wat zijn resultaten van de samenwerking die u niet had voorzien? 

 

 

1.10.4 Welke aanpassingen of verbeteringen zijn er gedurende de projectfase gedaan? 

 

 
 
1.11 Randvoorwaarden  

Randvoorwaarden om de zorg rond kwetsbare ouderen te stimuleren 

 
De onderstaande vragen hebben betrekking op de randvoorwaarden die nodig zijn om de zorg voor 
kwetsbare ouderen te ondersteunen en versterken. Wat initiatief  te continueren, te verbeteren of 
een stap verder te brengen.  
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1.11.1 Waardoor heeft uw initiatief een impuls gekregen en waarom? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Intrinsieke motivatie van betrokken, omdat ... 

 

 Beschikbare competenties en vaardigheden, omdat ... 

 

 Aanwezigheid  van leiderschap, omdat ... 

 

 Ondersteuning  van de organisatie, omdat ... 

 

 Aansluiting op zorg tijdens ANW-uren, omdat ... 

 

 Wet- en regelgeving, omdat ... 

 

 Financiering, omdat... 

 

 Gegevensuitwisseling, omdat ... 

 

 Bestuurlijke inrichting, omdat ... 

 

 Niet van toepassing /Weet niet 
 
 
1.11.2 Waarmee zou uw initiatief het meest mee geholpen zijn? 
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1.11.3 Welke belemmering staan uw initiatief in de weg en waarom?(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Intrinsieke  motivatie van betrokken, omdat ... 

 

 Beschikbare competenties en vaardigheden, omdat ...  

 

 Aanwezigheid  van leiderschap, omdat ...  

 

 Ondersteuning  van de organisatie, omdat ... 

 

 Aansluiting van zorg tijdens  ANW-uren, omdat ...  

 

 Wet- en regelgeving, omdat ...  

 

 Financiering, omdat ... 

 

 Gegevensuitwisseling, omdat ... 

 

 Bestuurlijke inrichting, omdat ...  

 

 Niet van toepassing / Weet niet 
 
 
1.11.4 Wat zijn volgens u aanbevelingen voor landelijk partijen om samenwerkingsverbanden te 
stimuleren en zo de zorg voor kwetsbare ouderen te versterken. 

 

 
 
1.14 FOLLOW-UP 
1.14.1 Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie, willen we graag dieper ingaan op een 
aantal samenwerkingsprojecten. 

Bent u eventueel bereid, als we uw project daarvoor zouden selecteren, deel te nemen aan een 
interview? 
 Ja 
 Nee 
 
1.14.2 Mogen we u benaderen om het projectplan (of omschrijving van de samenwerking) op te 
vragen? 
 Ja 
 Nee 

 Er is geen projectplan of omschrijving 
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Contactgegevens 
U heeft aangegeven bereid te zijn om deel te nemen aan een Interviews als uw project hiervoor wordt 
geselecteerd. Wilt u hieronder uw naam en telefoonnummer invullen waarop wij u kunnen benaderen? 

Naam:  

 

Telefoon: 

 

Geslacht: 

 Man 
 Vrouw 

 
Laatste vraag 

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Hartelijk  dank voor uw medewerking.  

De uitkomsten van het onderzoek zullen ter beschikking worden gesteld aan degenen die hebben 
meegewerkt. We maken gebruik van het mailadres waarmee we u hebben uitgenodigd voor dit 
onderzoek. Mocht u de resultaten op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u hier een ander 
e-mailadres invullen. 

 
Andere  mailadres (optioneel)  

 

 
 
 
 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  75 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

BIJLAGE 4. AANBEVELINGEN VOOR LANDELIJKE PARTIJEN  UIT ONLINE ENQUÊTE 

In de inventarisatie is aan de respondenten gevraagd aanbevelingen te formuleren rond verschillende 
aspecten van de samenwerking rond kwetsbare ouderen. In deze bijlage worden de aanbevelingen zo veel 
mogelijk thematisch weergegeven. Sommige aanbevelingen kunnen onder meerdere thema’s 
gerubriceerd worden. Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen deze zoveel mogelijk onder 1 thema 
te vermelden, enkele komen bij meerdere thema’s terug. 
 
Aanbevelingen op gebied van project management, efficiency / dubbel werk voorkomen / goede 
voorbeelden 
 

Opmerkingen 

 Betere afstemming, geen dubbel werk door verschillende disciplines. cliënt beter op de hoogte wie wat doen 
en bij wie hij terecht kan voor vragen stimuleert elkaar levert betere kwaliteit 

 Betrek de huisartsen in de samenwerking, die zijn de spil in de zorg voor kwetsbare ouderen. Kijk naar regio's 
waar de zorg al in verdere vorm van samenwerking is om daar lering uit te trekken (bijv wijkgerichte zorg in 
zuid Kennemerland) 

 Veelheid aan thuiszorgorganisaties is lastig 

 De functie casemanagement bij kwetsbare ouderen structureel financieren en wel zodanig dat het (net als 
huisartsenzorg) ook kan worden ingezet bij mensen met een WLZ-indicatie. Bij voorkeur de regiefunctie 
financieren.  

 Eén Netwerk dat vanuit gezamenlijke doelen gezamenlijke vernieuwing inzet. Dit in tegenstellig tot de vele 
initiatieven in de diverse domeinen, soms financieel gedreven, niet passen in het geheel, tegengesteld aan 
elkaar, of niet werkend bij elkaar. Veel verlies van geld, energie, en uiteindelijk naast elkaar werkende 
systemen waar de oudere zeker niet beter van wordt. 

 Meer verbinding tussen het transmurale zorgpad kwetsbare ouderen en de module kwetsbare ouderen van de 
huisartsen 

 Wij werken vanuit onderuit op cliëntniveau thuis in samenwerking met de huisarts. 

 Zoek naar kansrijke samenwerking en ga deze ondersteunen. Zo kan een blauwdruk ontstaan voor andere 
organisaties. Door goede voorbeelden te delen kan de impact groter zijn. 

 Zorg voor goede voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking 

 Meer intrinsieke motivatie bundelen en dan ook het veld vertrouwen geven - minder in excel denken / minder 
management gedrag - veld ondersteunen en organisatiekracht geven en resultaten meetbaar maken 

 1 stimuleer multidisciplinaire samenwerkingsverbanden omdat patiënten met complexe problematiek 
samenhangende zorg nodig hebben en multidisciplinaire samenwerking georganiseerd moet worden (faciliteer 
de gezondheidscentra!). 2 beloon multidisciplinaire zeggenschap in samenwerkingsverbanden, omdat 
vernieuwing juist ontstaat wanneer mensen elkaar uitdagen vanuit een ander referentiekader (bv dat van een 
andere discipline) naar problemen te kijken. Dominantie van een bepaalde beroepsgroep levert daarom 
minder op.  

 op zorggroepniveau ondersteunen de praktijken te helpen de ouderenzorg te gaan implementeren dmv 3a: 
hulp bij aanvragen financiering/ module's 3b:: aanbieden scholing (laego bouwstenen bijvoorbeeld) 3c: 
stimuleren de samenwerking met de tweede lijn op te pakken 

 1. inzet van POH ouderenzorg in de praktijk is een goede ondersteuning voor de huisarts en is voor patiënten 
en mantelzorg een laagdrempelig aanspreekpunt 2. werken vanuit bestaande structuren, zoals MDO en 
wijkzorg 

 Gebruik elkaars sterkte punt, en erken hiermee je eigen ontwikkelpunt. Je hoeft niet overal sterk in te zijn, 
zolang je samenwerkingspartner dat maar is. 

 Leer elkaar beter kennen (halen en brengen), leer elkaars taal spreken en maak een patiëntreis met elkaar om 
structurele problemen in beeld te brengen 

 Neem zelf initiatief en start! 

 Plaatselijk overzichtelijke netwerken rondom huisartsenpraktijken vormen waarin mensen elkaar kennen en de 
lijnen kort zijn. Betrek vooral de patiënten ( en/of de mantelzorg) er zelf bij (MDO), dat levert uiteindelijk het 
meest op. 
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 Stel een projectleider aan die in staat is verbindingen te leggen tussen partijen. Laat alle deelnemende 
organisaties zich conformeren aan dezelfde doelstelling. Biedt als organisatie de professionals de ruimte om in 
de 1e lijn te werken; ondersteun ze ook organisatorisch. Zorg voor gemotiveerde professionals die de noodzaak 
van dienstverlening in/aan de 1e lijn inzien: daardoor betere samenwerking en vertrouwen waardoor betere 
zorgverlening voor ouderen. 

 Vraag eerst de betrokkenen zelf! Werk bottom-up ipv top-down 

 Zoek gezamenlijke motivatie 

 
Aanbevelingen m.b.t. regie en rol zorgverleners 
 

Opmerkingen 

 - per kwetsbare oudere moet bekend zijn wie de coördinatie heeft: dit kan zijn een mantelzorger, een 
casemanager, een huisarts, een (gespecialiseerd) wijkverpleegkundige. - huisartsen moeten ook structureel in 
onze keten komen.  

 - zorg voor casemanagement voor alle complexe kwetsbare ouderen (dus niet alleen voor dementie). - de 
casemanager blijft ook betrokken bij tijdelijke opname - de casemanager kan ook de wijkverpleegkundige zijn, 
of de POH-ouderen, mits zij verpleegkundige is met voldoende opleidingsniveau - zorg voor voldoende tijd om 
werkelijk aan shared decision making te doen, en bespreek wensen rondom het levenseinde actief. 

 - zowel welzijn als medisch domein betrekken - de specialist ouderengeneeskunde een rol toe bedelen - een 
gezamenlijk digitaal dossier - een structureel MDO organiseren 

 Betere afstemming, geen dubbel werk door verschillende disciplines. cliënt beter op de hoogte wie wat doen 
en bij wie hij terecht kan voor vragen stimuleert elkaar levert betere kwaliteit 

 Betrek de huisartsen in de samenwerking, die zijn de spil in de zorg voor kwetsbare ouderen. kijk naar regio's 
waar de zorg al in verdere vorm van samenwerking is om daar lering uit te trekken (bijv wijkgerichte zorg in 
zuid Kennemerland) 

 Duidelijke richtlijnen door LAEGO en LHV, afstemmen HIS en KIS. 

 Erkenning voor 1ste lijns ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk met POH-ouderenzorg Investeren in 
voldoende kwaliteit van wijkverpleegkundigen Betaaltitel voor consultatie van kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde conform scen-tarivering 

 Iedereen zijn eigen specialisme, expertise. Duidelijke taakafbakening. 

 Regie veel meer bij de huisarts,  

 Ruimte voor 1e lijnorganisaties in tijd en middelen (niet even erbij) 

 Stimuleer lokale initiatieven en waardeer de lokale verschillen Haak aan bij intrinsiek gemotiveerde 
professionals en burgers Check of deze intrinsieke motivatie ook op managementniveau gedeeld wordt (is niet 
noodzakelijk, maar maakt het wel een stuk makkelijker!) Realiseer je dat beter samenwerken niet te maken 
heeft met meer gegevens uitwisselen, maar vooral met helderheid over bij wie de bal nou ligt 

 Stroomlijnen inzet kennis en kunde, samen signaleren passende zorginzet, laag bij de cliënt/patiënt, inzet 
specialismen naar behoefte, (specialistisch) zorg coördinator (Verpleegkundige) moet door alle muren heen 
kunnen werken, geen financieringsdrempels, of gemeentelijke drempels ervaren. 

 Zorg voor een goed verpleegkundige deskundigheid in de huisartsenpraktijk. Zorg dat huisartsen in de wijk 
goed samenwerken en samen de zorg voor kwetsbare ouderen opzetten. Een eenduidig aanspreekpunt vanuit 
de huisartsenpraktijk tbv het omliggend hulpverlenersveld is uiterst belangrijk. Aangezien goede wijkgebonden 
zorg de eigen praktijk moet daar extra financiering voor komen. (O&I) 

 
 
Aanbevelingen op gebied van cultuur, visie, deskundigheid/scholing zorgverleners 
 

Opmerkingen 

 Zorgverleners met hoog competentieniveau (verpleegkundigen als POH) 2) Huisarts en POH hebben intensief 
overleg 

 Erkenning voor 1ste lijns ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk met POH-ouderenzorg. Investeren in 
voldoende kwaliteit van wijkverpleegkundige. 
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 Gebruik elkaars sterkte punt, en erken hiermee je eigen ontwikkelpunt. Je hoeft niet overal sterk in te zijn, 
zolang je samenwerkingspartner dat maar is. 

 Leer elkaar beter kennen (halen en brengen), leer elkaars taal spreken en maak een patiëntreis met elkaar om 
structurele problemen in beeld te brengen 

 Leren van elkaars ervaring. Duidelijkheid rondom inzet wijkverpleging in het algemeen en met betrekking tot 
de kwetsbare ouderen in het bijzonder. 

 Scholing van medewerkers, zowel intra-als extramuraal, bij gemeente, huisartsenpraktijken en thuiszorg 
stimuleer groepen uit verschillende echelons om samen te werken, geef ze financiële mogelijkheden om 
innovaties tussen de schotten uit te voeren (eerstelijnsverblijf, respijtzorg, etc) 

 Stroomlijnen inzet kennis en kunde, samen signaleren passende zorginzet, laag bij de cliënt/patiënt, inzet 
specialismen naar behoefte, (specialistisch) zorg coördinator (Verpleegkundige) moet door alle muren heen 
kunnen werken, geen financieringsdrempels, of gemeentelijke drempels ervaren. 

 Noodzaak van cultuurverandering in zorgland en maatschappij; dat meer medisch handelen lang niet altijd tot 
beter functioneren van iemand zorgt, Less is More, -en dat we met zijn allen een antwoord dienen te vinden ; 
op alle nieuwe zorgproblemen die uit alle medische technische mogelijkheden die ansich mooi zijn , 
voortkomen. -als arts en verpleegkundige zijn we kortweg opgeleid in mensen beter maken en zorg en 
behandelingen inzetten, de eerste generaties artsen en verpleegkundigen die in functioneel denken zijn 
opgeleid moeten nog van de studiebanken komen!... het hele werkveld is nu veelal hierin niet afdoende in 
opgeleid en getraind. Wij zijn al vanaf 2012 in onze regio begonnen, afgelopen jaar zijn in regio NWN en DWO 
de eerste 53 praktijken van huisartsen aangesloten om te beginnen met omdenken naar functioneel denken en 
het maken van een zorgbehandelplan en MDO - noodzaak dat zorgverleners dei zelf samen dienen te bereiken 
en gelegenheid krijgen zich uit te spreken, wat hebben we nodig om deze zorg te kunnen leveren ( kennis, tijd , 
substitutie, financiën)en dat we daarna met de gemeente/zorgverzekeraars kijken hoe krijgen we dit 
financieringsplaatje rond, kortom bottum up, i.p.v. TOP down. 

 
Zorginhoudelijke aanbevelingen 
 

Opmerkingen 

 - per kwetsbare oudere moet bekend zijn wie de coördinatie heeft: dit kan zijn een mantelzorger, een 
casemanager, een huisarts, een (gespecialiseerd) wijkverpleegkundige. - huisartsen moeten ook structureel in 
onze keten komen.  

 - zorg voor casemanagement voor alle complexe kwetsbare ouderen (dus niet alleen voor dementie). - de 
casemanager blijft ook betrokken bij tijdelijke opname - de casemanager kan ook de wijkverpleegkundige zijn, 
of de POH-ouderen, mits zij verpleegkundige is met voldoende opleidingsniveau - zorg voor voldoende tijd om 
werkelijk aan shared decision making te doen, en bespreek wensen rondom het levenseinde actief. 

 Stimuleer multidisciplinaire samenwerkingsverbanden omdat patiënten met complexe problematiek 
samenhangende zorg nodig hebben en multidisciplinaire samenwerking georganiseerd moet worden (faciliteer 
de gezondheidscentra!).  

 POH/wijkverpleegkundige per huisartsenpraktijk. Ondersteuning door zorggroep 

 Zorgverleners met hoog competentieniveau (verpleegkundigen als POH) 2) Huisarts en POH hebben intensief 
overleg 

 Plaatselijk overzichtelijke netwerken rondom huisartsenpraktijken vormen waarin mensen elkaar kennen en de 
lijnen kort zijn. Betrek vooral de patiënten ( en/of de mantelzorg) er zelf bij (MDO), dat levert uiteindelijk het 
meest op. 

 Stel ontwikkelgeld beschikbaar voor startende groepen Ontwikkel naast een individueel zorgprogramma ook 
een preventief groepsprogramma om deelname aan het individuele zorgprogramma uit te stellen. 

 Zoek de verbinding tussen de huisartsen en de extramuraal werkende SOG-artsen. 

 Zorg dat sociaal domein een volwaardige partner wordt door financiering voor bovenstaande projecten en 
geriatrisch netwerk en POH te verbinden 
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 Zorg voor een goed verpleegkundige deskundigheid in de huisartsenpraktijk. Zorg dat huisartsen in de wijk 
goed samenwerken en samen de zorg voor kwetsbare ouderen opzetten. Een eenduidig aanspreekpunt vanuit 
de huisartsenpraktijk t.b.v. het omliggend hulpverlenersveld is uiterst belangrijk. Aangezien goede 
wijkgebonden zorg de eigen praktijk moet daar extra financiering voor komen. (O&I) 

 Wij denken dat investeren in integrale geneeskunde: een goede brede basis, waarin aandacht en tijd is voor de 
patiënt, de mantelzorger en zorgverlener en ict-matig de gegevens goed vastleggen, je heel gericht 
specialistisch kan inzetten waar daadwerkelijk nodig is. Of te wel de juiste zorgverlener op de juiste plek, plaats 
en tijd en waar in men in beginsel uitgaat van de kracht van de mens zelf en hem/haar daarin begeleidt of 
adviseert wat hij/zij vooral zelf kan doen. Nodig hier voor is kennis en kunde in de maatschappij in het 
algemeen over zelfzorg, preventie leefstijl inzicht in je eigen aandeel in je gezondheid. Niet rennen maar 
bewust stilstaan. Dat less vaak gezonder is dan more. Dat landelijke partijen ons werkveld enorm kan helpen 
door een gesprek op gang te laten komen of middels goede informatie dat mensen meer bij zich zelf blijven, 
meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen gezondheid. Bewustwording dat het fantastisch 
is dat er allerlei technische verbeteringen zijn en steeds meer ontwikkeld wordt, maar dat wij als mensen nog 
steeds dezelfde wezens zijn. En dat je goed moet na denken over alle beperkingen en/of nadelen van 
technische opties. Dat eerder een gesprek met de patiënt, of mensen zelf of met zorgverleners over stoppen of 
vooral niet inzetten van technisch medisch handelen juist in onze optiek kwaliteit van leven geeft. En dat vele 
behandelingen wel leiden tot langer in leven zijn, maar vaak met uiterst lage kwaliteit van dit leven zelf (en 
enorm veel niet nuttige kosten met zich meebrengt). Inzicht dat alle ICT, E-health ,apps oftewel technische 
hoogstandjes in onze westerse maatschappij fantastisch zijn, maar in mijn optiek een monster creëren als je 
niet meer lijkt te beseffen dat wij als mens nog steeds dezelfde zijn of je nu in Nederland woont of in Swaziland 
in een eenvoudige ronddavel, met de eerste dokter op 100 km loopafstand. Zeker als die technische snufjes 
zorgt dat men de basiszorg doet overslaan! Bewustwording dat we in mijn optiek door met name het 
bedrijfsleven te veel te hebben doorgevoerd in de gezondheidszorg we gecreëerd hebben als je niet oppast de 
laagst opgeleide bij de meest complexe patiënt staat, en de hoogst opgeleide bezig is de juiste vakjes aan te 
vinken omdat je anders niet aan de indicatiecriteria van bv ciz of zorgverzekeraar kan voldoen. Mijns inziens is 
in vele situaties die complex zijn ( of dit nu in zorg is,in bedrijfsleven of in de politiek) de beste oplossing even. 
Back to the Basic en vandaar uit knelpunten vinden, tijd nemen om deze te analyseren en vervolgens 
constructieve oplossingen bedenken! Kost vaak op het moment zelf tijd, maar levert uiteindelijk heel veel op. 

 
Aanbeveling ten aanzien van betrekken cliënt/ mantelzorgperspectief 
 

Opmerkingen 

 Cliënt centraal stellen. 

 Plaatselijk overzichtelijke netwerken rondom huisartsenpraktijken vormen waarin mensen elkaar kennen en de 
lijnen kort zijn. Betrek vooral de patiënten ( en/of de mantelzorg) er zelf bij (MDO), dat levert uiteindelijk het 
meest op. 

 Stimuleer lokale initiatieven en waardeer de lokale verschillen Haak aan bij intrinsiek gemotiveerde 
professionals en burgers. Check of deze intrinsieke motivatie ook op managementniveau gedeeld wordt (is niet 
noodzakelijk, maar maakt het wel een stuk makkelijker!) Realiseer je dat beter samenwerken niet te maken 
heeft met meer gegevens uitwisselen, maar vooral met helderheid over bij wie de bal nou ligt 

 Vragen en behoeften van ouderen zelf ophalen, naast die van de zorgverleners. Denk niet voor ouderen, laat 
hen zelf aangeven wat voor hen belangrijk is. Co-creëren van oplossingen; niet van bovenaf opleggen wat 
zorgverleners moeten doen; geef hen de vrijheid en ruimte om dat zelf uit te proberen en leer daar weer van. 
Sluit aan bij ieders intrinsitieke motivatie. 

 
 
Aanbevelingen op gebied van input/betrokkenheid/enthousiasme zorgprofessionals 
 

Opmerkingen 

 - meer intrinsieke motivatie bundelen en dan ook het veld vertrouwen geven - minder in excel denken / minder 
management gedrag - veld ondersteunen en organisatiekracht geven en resultaten meetbaar maken 

 Stel een projectleider aan die in staat is verbindingen te leggen tussen partijen. Laat alle deelnemende 
organisaties zich conformeren aan dezelfde doelstelling. Biedt als organisatie de professionals de ruimte om in 
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de 1e lijn te werken; ondersteun ze ook organisatorisch. Zorg voor gemotiveerde professionals die de noodzaak 
van dienstverlening in/aan de 1e lijn inzien: daardoor betere samenwerking en vertrouwen waardoor betere 
zorgverlening voor ouderen. 

 
Aanbevelingen op gebied van elkaar kennen / info uitwisselen/netwerkvorming 
 

Opmerkingen 

 Eén Netwerk dat vanuit gezamenlijke doelen gezamenlijke vernieuwing inzet. Dit in tegenstellig tot de vele 
initiatieven in de diverse domeinen, soms financieel gedreven, niet passen in het geheel, tegengesteld aan 
elkaar, of niet werkend bij elkaar. Veel verlies van geld, energie, en uiteindelijk naast elkaar werkende 
systemen waar de oudere zeker niet beter van wordt. 

 Herkennen en erkennen van elkaars competenties en daar voor open staan. 

 Leer elkaar beter kennen (halen en brengen), leer elkaars taal spreken en maak een patiëntreis met elkaar om 
structurele problemen in beeld te brengen 

 Meer investeren in integratie van verschillende domeinen. Samenwerking tussen huisartsenzorg en thuiszorg 
(wijkverpleegkundige). Rond deze as kunnen binnen de 1ste lijn beproefde interventies (zoals zorgbrug) 
regionaal geïmplementeerd worden. 

 Meer verbinding tussen het transmurale zorgpad kwetsbare ouderen en de module kwetsbare ouderen van de 
huisartsen 

 niet iedereen zijn eigen wiel uitvinden; zoveel mogelijk gelijke trend in de verschillende echelons. 

 overzichtelijk maken welke soort samenwerkingsverbanden/initiatieven er zijn en wat succesvol is iedereen 
heeft nu eigen initiatieven en we weten weinig van elkaar 

 scholing van medewerkers, zowel intra-als extramuraal, bij gemeente, huisartsenpraktijk en thuiszorg stimuleer 
groepen uit verschillende echelons om samen te werken, geef ze financiële mogelijkheden om innovaties 
tussen de schotten uit te voeren (eerstelijnsverblijf, respijtzorg, etc) 

 Stimulering van regionale samenwerkingsvormen vergt dat stakeholders (financiers, beleidsmakers) breder 
kijken dan hun eigen specifieke domein. 

 
Aanbeveling: zorg voor concrete resultaten/ oplossingen/ resultaten  zichtbaar maken 
 

Opmerkingen 

 1. Je hoeft zorg verleners niet te motiveren om goede zorg te leveren, maar je moet wel de randvoorwaarden 
creëren voor zorgverleners om dat goed te kunnen doen. 2. Aangezien het begeleiden van de kwetsbare 
oudere en diens omgeving veel tijd vraagt van de betrokken zorgverleners, is het dan ook vanzelfsprekend dat 
die zorg alleen dan kan plaats vinden indien ook een toereikende financiering in de hele keten is geborgd. 3. 
Het komen tot een (beperkte) set relevante en meetbare indicatoren waarmee we kunnen laten zien wat de 
opbrengst is in het kader van: - Behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en kwaliteit van leven - Het 
voorkomen van (onnodige, dure) opnames. 

 Het beleid mensen langer thuis te laten wonen en vergrijzing leidt nu al tot een grotere druk op wijkverpleging 
en huisartsenzorg. Essentieel om structurele voorwaarden voor de ondersteuning van deze ouderen te 
realiseren. de druk zal alleen maar verder toenemen 

 Het besef dat ouderen niet afgeschreven moeten worden, maar dat juist met deze doelgroep nog een hoop 
winst valt te behalen. De landelijke partijen wil ik het advies geven dat er meer gedaan word op het gebied van 
preventie, stimuleer dat ouderen na hun pensioen blijven bewegen/sporten/krachttraining blijven doen. Zo 
zorgen we ervoor dat ouderen niet of pas op latere leeftijd kwetsbaar worden, zodat er een hoop zorgkosten 
bespaard worden en kwaliteit van leven langer behouden blijft. 

 Meer betrokkenheid bij praktijk door laagdrempelige inventarisatie van problematiek en daardoor meer 
mogelijkheden kunnen bieden om regelarm zorg te organiseren buiten financiele kaders om 
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Aanbevelingen op gebied van ICT / informatiesysteem 
 

Opmerkingen 

 Een gezamenlijk digitaal dossier  

 ICT ondersteuning  

 Goed werkende ICT t.b.v. communicatie met patiënt en ketenpartners.  

 Digitaal gedeeld zorgleefplan en persoonsgerichte zorg stimuleren op ICT bestuursniveau 

 Duidelijke richtlijnen door LAEGO en LHV, afstemmen HIS en KIS. 

 Een duidelijke communicatiemiddel voor eerstelijnszorg en evt. financiering voor overleg 

 Investeren in goed functionerende ICT 

 ICT Duurzame financiering 

 ICT leveranciers aanspreken op financiële uitbuiting zorgsector 

 Lastig is dat er meerdere communicatiesystemen zijn (eGPO, OZO, ZWIP etc.) waardoor het zo kan zijn dat 
sommige wijkverpleegkundigen met meerdere systemen moeten werken. Dit is belemmerend! In Drenthe 
hebben we voor 1 systeem gekozen; maar we kunnen dit niet afdwingen.  

 Landelijke uitspraak over ICT in gezondheidszorg voor het hele land; iedereen alle huisartsen een HIS, alle 
ziekenhuizen een aansluitend zh-his Is huge operaties, maar nu alle onmogelijkheden van de ICT leveranciers, 
kost zo veel tijd, energie  

 

Aanbevelingen op gebied van tools, indicatoren en meetinstrumenten 
 

Opmerkingen 

 Het komen tot een (beperkte) set relevante en meetbare indicatoren waarmee we kunnen laten zien wat de 
opbrengst is in het kader van: - Behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en kwaliteit van leven - Het 
voorkomen van (onnodige, dure) opnames. 

 Aandacht voor het belang van goede samenwerking en uitdragen van het effect, hoe lastig ook te meten; zodat 
duidelijk wordt dat er meer gelden beschikbaar moeten komen. 

 Zoek niet naar indicatoren! 

 
Aanbevelingen op gebied van financiering, betaaltitels, extra geld voor scholing 
 

Opmerkingen 

 Zorgverzekeringen moeten niet denken dat je voor een minimumloon een deskundige HBO-er kunt inzetten. - 
de revalidatie thuis in de 1e lijn moet standaard in de basisverzekering komen. Nu is b.v. de bijdrage voor 
fysiotherapie nog behoorlijk hoog als men geen aanvullend pakket heeft. CVA-patiënten kiezen daarom soms 
voor revalidatie-opname i.p.v. thuis zijn met 1

e
-lijns therapie. 

 1 stimuleer multidisciplinaire samenwerkingsverbanden omdat patiënten met complexe problematiek 
samenhangende zorg nodig hebben en multidisciplinaire samenwerking georganiseerd moet worden (faciliteer 
de gezondheidscentra!). 2 beloon multidisciplinaire zeggenschap in samenwerkingsverbanden, omdat 
vernieuwing juist ontstaat wanneer mensen elkaar uitdagen vanuit een ander referentiekader (bv dat van een 
andere discipline) naar problemen te kijken. Dominantie van een bepaalde beroepsgroep levert daarom 
minder op. 3 zorg voor een betaaltitel voor een discipline die is opgeleid en de werkervaring heeft om 
multidisciplinair te werken: de specialist ouderengeneeskunde. Wanneer huisartsen ervaren wat de specialist 
ouderengeneeskunde in de praktijk kan betekenen, worden ze vrijwel zonder uitzondering enthousiast voor 
medebehandelaarschap van de SO. 

 1: passende financiering 2: ict ondersteuning 3: op zorggroepniveau ondersteunen de praktijken te helpen de 
ouderenzorg te gaan implementeren dmv 3a: hulp bij aanvragen financiering/ module's 3b:: aanbieden 
scholing (laego bouwstenen bijvoorbeeld) 3c: stimuleren de samenwerking met de tweede lijn op te pakken 

 1. Adequate integrale bekostiging voor de ouderenzorg. 2. POH/wijkverpleegkundige per huisartsenpraktijk.  

 1) Populatie financiering  
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 aparte goede betaaltitel voor consultatie en MDO door SOG in 1e lijn goede en transparante betaaltitel voor 
MDO door wijkverpleging in 1e lijn goede en transparante betaaltitel voor MDO voor ha en paramedici etc in 
1e lijn Hiermee wordt alles ook concreter en financieel inzichtelijker ook digitale betrokkenheid zou beloont 
moeten worden 

 Dekkende financiering voor overleg en coördinatie van de zorg. 

 Een duidelijke communicatiemiddel voor eerstelijnszorg en evt. financiering voor overleg 

 Erkenning voor 1ste lijns ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk met POH-ouderenzorg Investeren in 
voldoende kwaliteit van wijkverpleegkundigen Betaaltitel voor consultatie van kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde conform scen-tarivering 

 extra financiering 1e lijn om ouderenzorg mogelijk te maken, POH/wijkverpleegkundige gekoppeld aan de 
huisartsenpraktijk/centrum, investeren in netwerk van hulpverleners rondom de praktijk, investeren in goed 
functionerende ICT 

 financiering verbeteren rond dit soort projecten en die niet tijdelijk te laten zijn 

 Structurele financiering voor samenwerking complexe ouderenzorg met mantelzorger, MDO en samenwerking 
eerstelijns SOG 

 Structurele financiering  

 Mn bekijken waar de mogelijkheden voor ontschotting in de financiering zit. 

 Randvoorwaarden (financiering) 

 Ruimte voor 1e lijnorganisaties in tijd en middelen (niet even erbij) 

 scholing van medewerkers, zowel intra-als extramuraal, bij gemeente, huisartsenpraktijken en thuiszorg 
stimuleer groepen uit verschillende echelons om samen te werken, geef ze financiële mogelijkheden om 
innovaties tussen de schotten uit te voeren (eerstelijnsverblijf, respijtzorg, etc) 

 Startfinanciering om project op te zetten en deze structureel in te bedden. 

 Stel ontwikkelgeld beschikbaar voor startende groepen. Ontwikkel naast een individueel zorgprogramma ook 
een preventief groepsprogramma om deelname aan het individuele zorgprogramma uit te stellen. 

 Structurele financiering die toereikend is voor huisartsen en hun ketenpartners om de zorg en ondersteuning 
voor de kwetsbare ouderen vorm te geven. 

 Structurele financiering voor POH-ouderen op een hoog niveau. Voldoende dagopvang en dagbesteding in de 
wijk voor de doelgroep (zowel activiteiten als beweging). Goede sociale kaart vanuit de gemeente voor de 
doelgroep die ook goed onderhouden wordt. Structurele financiering voor MDO/GPO, medicatie review en 
levenseinde gesprek, praktijkverkleining voor de huisarts. Duidelijke en heldere afspraken over de groeiende 
groep kwetsbare ouderen thuis met zorg vanuit de WLZ 

 Vanuit de nulde en eerste lijn financiering verbeteren, samenvoegen met gemeentelijke middelen. 

 Verzekeraars moeten durven investeren in kwetsbare ouderenzorg met name in financiering POH-O. Deze 
vormt samen met de WIJKVERPLEEGKUNDIGE het tandem waar care en cure goed mee afgedekt worden en 
pro actieve zorg verleend kan worden. Integrale KetenDBC bekostiging vanuit zowel ZVW budget als uit 
gemeente budget Stimuleer projecten die in staat zijn om substitutie voordelen (voorkomen 2e lijns opnames) 
op te leveren. Voor zorgaanbieders en verzekeraars is de investering in integrale zorg, duurzaam en een win 
win! 

 Zorg voor een goed verpleegkundige deskundigheid in de huisartsenpraktijk. Zorg dat huisartsen in de wijk 
goed samenwerken en samen de zorg voor kwetsbare ouderen opzetten. Een eenduidig aanspreekpunt vanuit 
de huisartsenpraktijk t.b.v. het omliggend hulpverlenersveld is uiterst belangrijk. Aangezien goede 
wijkgebonden zorg de eigen praktijk moet daar extra financiering voor komen. (O&I) 

 Zorg voor voldoende financiën budget voor inzet specialist ouderengeneeskunde goede voorbeelden van 
multidisciplinaire samenwerking 

 Zou gewoonweg een duidelijke financieringsmogelijkheid dienen te zijn voor samenwerkingsverbanden die 
daadwerkelijk over elkaars professie heen samenwerken. stel bedrag beschikbaar via de zorgverzekeraar voor 
ons lokale initiatief  
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Aanbevelingen op gebied van beleidsmatige aansturing, zorg voor duidelijkheid, dreigende 
versnippering 
 

Opmerkingen 

 Duidelijke richtlijnen door LAEGO en LHV, afstemmen HIS en KIS. 

 Eén Netwerk dat vanuit gezamenlijke doelen gezamenlijke vernieuwing inzet. Dit in tegenstellig tot de vele 
initiatieven in de diverse domeinen, soms financieel gedreven, niet passen in het geheel, tegengesteld aan 
elkaar, of niet werkend bij elkaar. Veel verlies van geld, energie, en uiteindelijk naast elkaar werkende 
systemen waar de oudere zeker niet beter van wordt. 

 laat per regio een beschikbaar budget voor 3 jaar opgesteld worden, laat hoogleraren oudergeneeskunde zich 
uit spreken wat nodig lijkt te zijn om deze klus te klaren ( zijn al heel veel gegevens bekend) en dan per 
organisatie een vertegenwoordiger (die fiat heeft van zijn achterban en ook de achterban blijft informeren) 
denktank plan van aanpak en dan direct project op bedrijfskundige wijze laat doorberekenen wat de kosten en 
benodigdheden zijn, en voeg daaraan wetenschapsteam toe die een nulmeting maken en op goede indicatoren 
de ingezette zorg vervolgen, geef binnen het budget de samenwerkingsvormen zelf de verantwoording en 
vrijheden om het geld in te zetten, spreek wel af wat en hoe alles vervolg en gemeten wordt zodat er einde van 
de drie jaar transparantie is over de bv geleverde zorg, de gevolgen en ingezette uren, label de patienten die 
daadwerkelijk zorg ontvangen dan lijkt mij dat je aan einde van deze periode je een goede samenwerkingsvorm 
opgezet hebt en dat net zoals we willen bewerkstelligen dat ouderen in hun eigen kracht komen ook 
organisaties in hun eigen kracht komen en zorgdragen dat het werkt, blijft werken en duurzaam is. wij denken 
dat investeren in integrale geneeskunde: een goede brede basis, waarin aandacht en tijd is voor de patiënt, de 
mantelzorger en zorgverlener en ICT-matig de gegevens goed vastleggen, je heel gericht specialistisch kan 
inzetten waar daadwerkelijk nodig is. of te wel de juiste zorgverlener op de juiste plek, plaats en tijd en waar in 
men in beginsel uitgaat van de kracht van de mens zelf en hem/haar daarin begeleidt of adviseert wat hij/zij 
vooral zelf kan doen. Nodig hier voor is kennis en kunde in de maatschappij in het algemeen over zelfzorg, 
preventie leefstijl inzicht in je eigen aandeel in je gezondheid. Niet rennen maar bewust stilstaan. en dat less 
vaak gezonder is dan more. en lijkt mij dat landelijke partijen ons werkveld enorm kan helpen door een gesprek 
op gang te laten komen of middels goede informatie dat mensen meer bij zich zelf blijven, meer eigen 
verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen gezondheid. Bewustwording dat het fantastisch is dat er 
allerlei technische verbeteringen zijn en steeds meer ontwikkeld wordt, maar dat wij als mensen nog steeds 
dezelfde wezens zijn. en dat je goed moet na denken over alle beperkingen en/of nadelen van technische 
opties. Dat eerder een gesprek met de patiënt, of mensen zelf of met zorgverleners over stoppen of vooral niet 
inzetten van technisch medisch handelen juist in onze optiek kwaliteit van leven geeft. En dat vele 
behandelingen wel leiden tot langer in leven zijn, maar vaak met uiterst lage kwaliteit van dit leven zelf.( en 
enorm veel niet nuttige kosten met zich meebrengt) En inzicht dat alle ICT, E-health ,apps of te wel technische 
hoogstandjes in onze westerse maatschappij fantastisch zijn, maar in mijn optiek een monster creëren als je 
niet meer lijkt te beseffen dat wij als mens nog steeds dezelfde zijn of je nu in Nederland woont of in Swaziland 
in een eenvoudige ronddavel , met de eerste dokter op 100 km loopafstand. Zeker als die technische snufjes 
zorgt dat men de basiszorg doet overslaan! Bewustwording dat we in mijn optiek door met name het 
bedrijfsleven te veel te hebben doorgevoerd in de gezondheidszorg we gecreëerd hebben als je niet oppast de 
laagst opgeleide bij de meest complexe patiënt staat, en de hoogst opgeleide bezig is de juiste vakjes aan te 
vinken omdat je anders niet aan de indicatiecriteria van bv ciz of zorgverzekeraar kan voldoen. Mijns inziens is 
in vele situaties die complex zijn ( of dit nu in zorg is, in bedrijfsleven of in de politiek) de beste oplossing even 
Back to the Basic en vandaar uit knelpunten vinden, tijd nemen om deze te analyseren en vervolgens 
constructieve oplossingen bedenken! Kost vaak op het moment zelf tijd, maar levert uiteindelijk heel veel op. 

 Leren van elkaars ervaring Structurele financiering Duidelijkheid rondom inzet wijkverpleging in het algemeen 
en met betrekking tot de kwetsbare ouderen in het bijzonder. 

 Momenteel zijn er vele initiatieven om samenwerkingsverbanden te stimuleren, dit is goed, wel moet men 
rekening houden met welke initiatieven er al zijn en passen onderzoeken en initiatieven naast elkaar. Anders is 
er een gerede kans dat samenwerkingsverbanden stuk lopen omdat er zo veel is. 

 niet iedereen zijn eigen wiel uitvinden; zoveel mogelijk gelijke trend in de verschillende echelons. 

 uniformiteit de hele land en uniform beleid door de verzekeraar en gemeentes . Nu is de zorg per regio 
verschillend en sterk afhankelijk van de financiering van de verzekeraars en het beleid van de gemeentes. 

 Wildgroei van de verschillende initiatieven stoppen.  
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Aanbevelingen op gebied van commitment zorgaanbieders 
 

Opmerkingen 

 De zorg wordt echt beter als zorgaanbieders kunnen gaan samenwerken en elkaars kwaliteiten erkennen. De 
patiënt heeft er baar bij omdat deze ziet dat er ook daadwerkelijk samengewerkt wordt. 

 Erkenning voor 1
ste

 -lijns ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk met POH-ouderenzorg  

 Samenwerkingsverbanden rondom de huisartsenzorg, breder ontwikkelen. De huisartsenpraktijk kan goed de 
coördinatie van de kwetsbare ouderen op zich nemen (met goede ondersteuning in de praktijk) maar de 
praktijk moet dan wel goed terug kunnen vallen op de partners in de wijk, o.a op het gebied van zorg en 
welzijn. Laatste jaren niet goed ingezet op goede ondersteuning in de huisartsenzorg bij de zorg rondom 
kwetsbare ouderen(verpleegkundige!) Biedt nu perspectief. 

 Biedt als organisatie de professionals de ruimte om in de 1e lijn te werken; ondersteun ze ook organisatorisch. 
Zorg voor gemotiveerde professionals die de noodzaak van dienstverlening in/aan de 1e lijn inzien: daardoor 
betere samenwerking en vertrouwen waardoor betere zorgverlening voor ouderen. 

 Stimuleer lokale initiatieven en waardeer de lokale verschillen. Haak aan bij intrinsiek gemotiveerde 
professionals en burgers Check of deze intrinsieke motivatie ook op managementniveau gedeeld wordt (is niet 
noodzakelijk, maar maakt het wel een stuk makkelijker!) Realiseer je dat beter samenwerken niet te maken 
heeft met meer gegevens uitwisselen, maar vooral met helderheid over bij wie de bal nou ligt 

 Vraag eerst de betrokkenen zelf! werk bottom-up i.p.v. top-down 

 Co-creëren van oplossingen; niet van bovenaf opleggen wat zorgverleners moeten doen; geef hen de vrijheid 
en ruimte om dat zelf uit te proberen en leer daar weer van. Sluit aan bij ieders intrinsieke motivatie. 

 

 
Aanbevelingen op gebied van commitment stakeholders/financier 
 

Opmerkingen 

 Organiseer met het veld de goede randvoorwaarden en laat de invulling op inhoud/ proces aan de lokale/ 
regionale (zorg-)groepen over. Zorg is maatwerk, laat daar ruimte voor! Zorg voor tijd en stuur niet op het 
behalen van snelle resultaten. 

 Regie veel meer bij de huisarts, gemeentegelden die nu blijven liggen daarvoor gebruiken ter ondersteuning 
van de eerste lijn 

 Structurele financiering voor POH-ouderen op een hoog niveau. Voldoende dagopvang en dagbesteding in de 
wijk voor de doelgroep (zowel activiteiten als beweging). Goede sociale kaart vanuit de gemeente voor de 
doelgroep die ook goed onderhouden wordt. Structurele financiering voor MDO/GPO, medicatie review en 
levenseinde gesprek, praktijkverkleining voor de huisarts. Duidelijke en heldere afspraken over de groeiende 
groep kwetsbare ouderen thuis met zorg vanuit de WLZ 

 Vanuit de nulde en eerste lijn financiering verbeteren, samenvoegen met gemeentelijke middelen. 

 Verzekeraars moeten durven investeren in kwetsbare ouderenzorg met name in financiering POH-O. Deze 
vormt samen met de WIJKVERPLEEGKUNDIGE het tandem waar care en cure goed mee afgedekt worden en 
pro actieve zorg verleend kan worden. Integrale Keten DBC bekostiging vanuit zowel ZVW budget als uit 
gemeente budget Stimuleer projecten die in staat zijn om substitutie voordelen (voorkomen 2e lijns opnames) 
op te leveren. Voor zorgaanbieders en verzekeraars is de investering in integrale zorg, duurzaam en een win 
win! 

 Zorg dat sociaal domein een volwaardige partner wordt door financiering voor bovenstaande projecten en 
geriatrisch netwerk en POH te verbinden 

 Populatie financiering  

 Dat er financiële middelen zijn voor scholing, deskundigheidsbevordering en visieontwikkeling. En evt. voor 
ondersteuning in de vorm van bv. e-learning 

 1. Je hoeft zorg verleners niet te motiveren om goede zorg te leveren, maar je moet wel de randvoorwaarden 
creëren voor zorgverleners om dat goed te kunnen doen. 2. Aangezien het begeleiden van de kwetsbare 
oudere en diens omgeving veel tijd vraagt van de betrokken zorgverleners, is het dan ook vanzelfsprekend dat 
die zorg alleen dan kan plaats vinden indien ook een toereikende financiering in de hele keten is geborgd. 3. 
Het komen tot een (beperkte) set relevante en meetbare indicatoren waarmee we kunnen laten zien wat de 
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opbrengst is in het kader van: - Behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en kwaliteit van leven - Het 
voorkomen van (onnodige, dure) opnames. 

 
Aanbevelingen op gebied van bureaucratie/regelgeving 
 

Opmerkingen 

 Mn bekijken waar de mogelijkheden voor ontschotting in de financiering zit. 

 Stroomlijnen inzet kennis en kunde, samen signaleren passende zorginzet, laag bij de cliënt/patient, inzet 
specialismen naar behoefte, (specialistisch) zorg coördinator (Verpleegkundige) moet door alle muren heen 
kunnen werken, geen financieringsdrempels, of gemeentelijke drempels ervaren. 

 uniformiteit de hele land en uniform beleid door de verzekeraar en gemeentes . Nu is de zorg per regio 
verschillend en sterk afhankelijk van de financiering van de verzekeraars en het beleid van de gemeentes. 

 Wildgroei van de verschillende initiatieven die aan de (kwetsbare) ouderen parasiteren STOPPEN. (inclusief 
gemeente die soms omslachtig en te duur bezig is) concrete leidraad bekend maken 

 
Aanbevelingen t.a.v. oog voor eventuele nadelige gevolgen /randvoorwaarden/integraliteit 
 

Opmerkingen 

 - zorg voor casemanagement voor alle complexe kwetsbare ouderen (dus niet alleen voor dementie). - de 
casemanager blijft ook betrokken bij tijdelijke opname - de casemanager kan ook de wijkverpleegkundige zijn, 
of de POH-ouderen, mits zij verpleegkundige is met voldoende opleidingsniveau - zorg voor voldoende tijd om 
werkelijk aan shared decision making te doen, en bespreek wensen rondom het levenseinde actief. 

 1. Je hoeft zorg verleners niet te motiveren om goede zorg te leveren, maar je moet wel de randvoorwaarden 
creëren voor zorgverleners om dat goed te kunnen doen. 2. Aangezien het begeleiden van de kwetsbare 
oudere en diens omgeving veel tijd vraagt van de betrokken zorgverleners, is het dan ook vanzelfsprekend dat 
die zorg alleen dan kan plaats vinden indien ook een toereikende financiering in de hele keten is geborgd. 3. 
Het komen tot een (beperkte) set relevante en meetbare indicatoren waarmee we kunnen laten zien wat de 
opbrengst is in het kader van: - Behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en kwaliteit van leven - Het 
voorkomen van (onnodige, dure) opnames. 

 Het beleid mensen langer thuis te laten wonen en vergrijzing leidt nu al tot een grotere druk op wijkverpleging 
en huisartsenzorg. Essentieel om structurele voorwaarden voor de ondersteuning van deze ouderen te 
realiseren. de druk zal alleen maar verder toenemen 

 Langer thuis blijven moet gefaciliteerd worden 

 samenwerkingsverbanden rondom de huisartsenzorg, breder ontwikkelen. De huisartsenpraktijk kan goed de 
coördinatie van de kwetsbare ouderen op zich nemen (met goede ondersteuning in de praktijk) maar de 
praktijk moet dan wel goed terug kunnen vallen op de partners in de wijk, o.a op het gebied van zorg en 
welzijn. Laatste jaren niet goed ingezet op goede ondersteuning in de huisartsenzorg bij de zorg rondom 
kwetsbare ouderen(verpleegkundige!) Biedt nu perspectief. 

 Stel ontwikkelgeld beschikbaar voor startende groepen Ontwikkel naast een individueel zorgprogramma ook 
een preventief groepsprogramma om deelname aan het individuele zorgprogramma uit te stellen. 

 Structurele financiering voor POH-ouderen op een hoog niveau. Voldoende dagopvang en dagbesteding in de 
wijk voor de doelgroep (zowel activiteiten als beweging). Goede sociale kaart vanuit de gemeente voor de 
doelgroep die ook goed onderhouden wordt. Structurele financiering voor MDO/GPO, medicatie review en 
levenseinde gesprek, praktijkverkleining voor de huisarts. Duidelijke en heldere afspraken over de groeiende 
groep kwetsbare ouderen thuis met zorg vanuit de WLZ 
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 Zou gewoonweg een duidelijke financieringsmogelijkheid dienen te zijn voor samenwerkingsverbanden die 
daadwerkelijk over elkaars professie heen samenwerken. stel bedrag beschikbaar via de zorgverzekeraar voor 
ons lokale initiatief -landelijke uitspraak over ICT in gezondheidszorg voor het hele land; iedereen alle 
huisartsen een HIS, alle ziekenhuizen een aansluitend zh-his Is huge operaties ,maar nu alle onmogelijkheden 
van de ICT leveranciers, kost zo veel tijd, energie - noodzaak van cultuurverandering in zorgland en 
maatschappij; dat meer medisch handelen lang niet altijd tot beter functioneren van iemand zorgt, Less is 
More, -en dat we met zijn allen een antwoord dienen te vinden ; op alle nieuwe zorgproblemen die uit alle 
medische technische mogelijkheden die ansich mooi zijn , voortkomen. -als arts en verpleegkundige zijn we 
kortweg opgeleid in mensen beter maken en zorg en behandelingen inzetten, de eerste generaties artsen en 
verpleegkundigen die in functioneel denken zijn opgeleid moeten nog van de studiebanken komen!... het hele 
werkveld is nu veelal hierin niet afdoende in opgeleid en getraind. Wij zijn al vanaf 2012 in onze regio 
begonnen, afgelopen jaar zijn in regio NWN en DWO de eerste 53 praktijken van huisartsen aangesloten om te 
beginnen met omdenken naar functioneel denken en het maken van een zorgbehandelplan en MDO - 
noodzaak dat zorgverleners iei zelf samen dienen te bereiken en gelegenheid krijgen zich uit te spreken, wat 
hebben we nodig om deze zorg te kunnen leveren ( kennis, tijd , substitutie, financiën)en dat we daarna met de 
gemeente/zorgverzekeraars kijken hoe krijgen we dit financieringsplaatje rond, kortom bottum up, i.p.v. TOP 
down. 

 
Aanbevelingen op gebied van maatwerk stimuleren 
 

Opmerkingen 

 Juist lokale initiatieven zijn waardevol; m.i. niet handig om op landelijk niveau te doen. 

 Organiseer met het veld de goede randvoorwaarden en laat de invulling op inhoud/ proces aan de lokale/ 
regionale (zorg-)groepen over. Zorg is maatwerk, laat daar ruimte voor! Zorg voor tijd en stuur niet op het 
behalen van snelle resultaten. 

 Stimuleer lokale initiatieven en waardeer de lokale verschillen. Haak aan bij intrinsiek gemotiveerde 
professionals en burgers. Check of deze intrinsieke motivatie ook op managementniveau gedeeld wordt (is niet 
noodzakelijk, maar maakt het wel een stuk makkelijker!) Realiseer je dat beter samenwerken niet te maken 
heeft met meer gegevens uitwisselen, maar vooral met helderheid over bij wie de bal nou ligt. 
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BIJLAGE 5. TOPICS INTERVIEWS 

 
De samenwerking 
 De deelnemers en stakeholders 

o Ontbrekende zorgaanbieders: wat mist men? Hoe wordt daarin voorzien? 

o Idem stakeholders (financier, gemeente, ouderen) 

 ANW zorg, crisisopvang en SEH  

o Bij dit project betrokken? Zo ja wat zijn de ervaringen, zo nee wat mist men?  

 Hoe vindt overdracht plaats? 

o Manier van overdragen (mondeling, digitaal etc) 

o Welke gegevens worden uitgewisseld 

 De schaal van de samenwerking. Hoe is omgegaan met de behoefte aan kleinschalige organisatie en 

‘opschaling’ indien nodig? 

 De succesfactoren en problemen in uw project 

 Herkent u de problemen en succesfactoren uit het landelijk beeld? Probleem: Wat is  precies het probleem? 

Hoe is daarmee omgegaan in uw situatie? Succesfactor: speelde dat bij u een rol? Hoe? Welke conclusies 

levert dit op? 

 

De resultaten van de samenwerking 
 Wat was er gebeurd als dit initiatief er niet was geweest? 

 Welk probleem wordt met dit project opgelost? 

 Wat was de aanleiding voor het project, en wat zijn resultaten op dat gebied? 

 
 

Landelijke toepassing 
 In hoeverre kan uw initiatief worden gegeneraliseerd? Wanneer wordt het wel/geen succes? 

 Wat zijn de aanbevelingen voor de landelijke partijen? Hoe zou dat er concreet uit kunnen zien? Wat 

verwacht u, van wie? Welke concrete stappen kunnen er volgens u gezet worden?  

 
(indien tijd dit toelaat)  
Wat is uw mening over de volgende stellingen: zorg voor kwetsbare ouderen … 
 … vereist een zorgvuldige afbakening van de doelgroep 

 … heeft een gestructureerde en proactieve aanpak  

 … heeft een centrale zorgverlener als aanspreekpunt voor de patiënt 

 … is gebaat bij onderlinge afstemming tussen de betrokken zorgverleners. Welke minimale afspraken moet 
je met elkaar maken?  

 … behoeft regionale ondersteuning 
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BIJLAGE 6. KORTE BESCHRIJVING VAN DE BESTUDEERDE PROJECTEN 

 
Overleg wijkverpleging met praktijkondersteuner huisartsen (Friesland) (type 1) 
Deze samenwerking betreft een initiatief vanuit V&V aanbieder de Friese 
Wouden/Kwadrantgroep, waarbij een specialist ouderengeneeskunde (SO) samenwerkt met 
wijkverpleegkundigen rond kwetsbare ouderen.  Het initiatief speelt zich op kleine schaal af (3 
huisartspraktijken) en is in 2016 gestart. Daardoor zijn er nog wel wat aanloop-perikelen. 
De Kwadrantgroep, waar deze organisatie onderdeel van is, heeft  expertise in huis vanuit de 
verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er is een specialistisch team opgezet met SO en 
wijkverpleegkundigen. De huisarts werd uitgenodigd maar schoof dan vaak niet aan, en de SO 
werd niet vaak geconsulteerd door de huisarts in het verzorgingshuis. Stap voor stap probeert 
men nu de samenwerking tussen SO, wijkverpleegkundige en huisarts (en dan met name de 
POH) op te bouwen. Vooral de In deze samenwerking hanteert men met opzet een brede 
omschrijving van de doelgroep.  
 
Grootste knelpunt: de medewerking van huisartspraktijken. 
Belangrijkste leerervaring: je kunt de wijkverpleegkundige wel tot ‘spil’ bombarderen, maar 
daarmee zijn ze nog geen serieuze partij voor de huisarts. De SO komt makkelijker binnen.  
 
GOEDZO (Gemeenschappelijk Overleg Eerstelijn Delfzijl: Zorg-Optimalisatie) (type 1) 
GOEDZO is een samenwerkingsinitiatief, gestart vanuit een aantal 1e lijns zorgverleners 
(huisarts, apotheek, wijkverpleegkundige en paramedici). Dit initiatief bevindt zich in de 
planfase. Onlangs is een Stichting opgericht, waarbij andere zorgverleners zich kunnen 
aansluiten. Momenteel is men bezig met het uitwerken van een integraal 
zorg/welzijns/woonconcept, waarin een sterke betrokkenheid van de oudere en het positieve 
gezondheidsconcept van Huber centraal staan. Met betrekking tot de zorg rond kwetsbare 
ouderen ziet men het Groninger Zorgmodel (GZIO) als goed uitgangspunt. 
 
Grootste knelpunt: er is geen samenwerkingscultuur in Delfzijl. Naast vergrijzing spelen er 
andere sociale problemen als krimp en aardbevingsproblematiek.  
Belangrijkste leerervaring: alles begint met enthousiasme van een paar gelijkgestemden, die een 
duidelijke toekomstvisie hebben.  
 
Knooppunt Ketenzorg Ketenzorgprograma Complexe ouderenzorg Zuid-Holland Noord (type 
1) 
Knooppunt Ketenzorg is een multidisciplinair samenwerkingsverband in de regio Zuid-Holland 
Noord. Er zijn 4 grote huisarts coöperaties en een aantal GEZ’en aan verbonden. Ook vvt 
instellingen en paramedici zijn met hun regionale koepels aangesloten. Het knooppunt 
ontwikkelt zorgprogramma’s die praktijk op hun niveau kunnen invoeren. Het programma 
beschrijft case-finding, diagnostiek, GPO en coördinatie. Advanced care planning is als zorgpad 
onderdeel van de multidisciplinaire behandeling. 
 
Grootste knelpunt: inhoudelijk ligt er een programma, de deelnemers moeten echter zelf met 
zorgverzekeraar en andere stakeholders de financiering regelen. In de regio: veel verschillende 
gemeenten, veel verschillende vvt aanbieders, dat maakt samenwerking moeilijk. 
Belangrijkste leerervaring: Knooppunt gelooft sterk in pro-actieve benadering van kwetsbare 
ouderen. In de regio speelde NPO project Iscope. In de evaluatie kon geen positief effect van 
pro-actieve benadering worden aangetoond, hetgeen de zorgverzekeraar gebruikt om daarin 



Inventarisatie en analyse multidisciplinaire zorg kwetsbare ouderen  88 
© ARGO BV – eindrapportage september 2016  

 

niet te willen financieren. Volgens het knooppunt heeft dat te maken met het feit dat in de NPO 
evaluatie onderzoek is gedaan bij alle 75-plussers (screening) en niet op basis van case-finding. 
 
Programma Zorg voor kwetsbare ouderen Amsterdam Zuid (type 2) 
Dit programma komt voort uit het NPO project ‘Kwetsbare Ouderen aan het Stuur’. Het is een 
breed programma, van 1e en 2e lijn. Case-finding dmv ‘TRAZAG’ of klinische blik. Huisbezoek 
door POH (‘het gezicht’ voor de patiënt) , in 6-wekelijks MDO (huisarts, POH, 
wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker,SO) worden cases besproken. Aan elke 
huisartsenpraktijk is een SO gekoppeld. Geriatrie in Stuurgroep, betrokken bij scholing POH’s. 
Naast kwetsbare ouderen ook ouderen met dementie in het programma. Via participatie in het 
project Beter Thuis in Zuid is de verbinding met het sociaal domein gelegd. Op het niveau van 
meerdere praktijken vindt eens per halfjaar een multi-praktijk MDO plaats, waarin algemenere 
casuistiek wordt besproken.  
 
Grootste knelpunt: de financiering nadat NPO financiering was gestopt; zorgverzekeraar zet in 
op wijkverpleging, het is moeilijk om de financiering van de POH’s rond te krijgen. Huisartsen 
willen investeren (in personeel, werkplek etc) als ze er zeker van zijn dat de zorg dan ook enige 
jaren gewaarborgd is. Wijkverpleegkundige in die functie is geen alternatief omdat ze er niet 
voldoende en niet voldoende capabel zijn. 
Belangrijkste leerervaring: er ontstaan echt netwerken van zorgverleners: korte lijnen, snel 
oplossingen. Vermindering druk op de huisartsenpraktijk door verschuiving van taken naar de 
POH. 
 
Wijkverpleegkundige als schakel tussen sociaal domein, zorgteams en huisartsen (Hengelo) 
(type 3) 
Er zijn in Hengelo diverse initiatieven waar kwetsbare ouderen in beeld zijn. Vanuit huisartsen 
zijn methoden opgezet met een gestructureerde aanpak vanuit de huisartsenpraktijk. De 
toepassing van deze programma’s hangt af van de keuzes van de individuele praktijk.  
In de gehele stad is er echter het model van de schakelwijkverpleegkundige ingevoerd. Dit is een 
samenwerking waarin het wijkteam is uitgebreid met een wijkverpleegkundige vanuit één van 
de vier thuiszorgaanbieders. Het wijkteam heeft contacten via het netwerk in de wijken. Ook de 
woningbouw kan signaleren. In het team vindt bespreking van casuïstiek plaats. De 
wijkverpleegkundige behartigt daarbij het zorg/medische deel, en pakt de casuïstiek op die een 
zorgcomponent heeft,  adviseert de sociaal werker en signaleert wanneer er een lijntje naar de 
huisarts of specialist ouderenzorg moet worden gelegd. Ze schuift ook regelmatig aan bij het 
WMO-team.  
 
Grootste knelpunt: betrokkenheid van huisartsen wisselt te sterk en hangt af van individuele 
afwegingen over kosten en opbrengsten. Wegens ontbreken van een lange termijn financiering 
komen huisartsen niet snel in beweging. 
Belangrijkste leerervaring: zorg dat financiering van zorg en sociaal domein worden verbonden. 
In Hengelo is dit gerealiseerd door gemeente en zorgaanbieders gedeelde zeggenschap over het 
budget te geven. 
 
Uitrol programma ouderenzorg Haarlemmermeer (type 3) 
In het zorgprogramma ouderenzorg Haarlemmermeer staat de invoering van het Gestructureerd 
Periodiek Overleg (GPO) centraal, waarin afstemming plaatsvindt tussen professionals op het 
gebied van zorg en welzijn. Dit overleg vindt maandelijks plaats tussen tenminste 1 huisarts, een 
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POH, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. Er is nauwe samenwerking met 
consulenten van het team Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Zo is bijvoorbeeld sinds dit 
jaar de wijkverpleegkundige (S1) in voorkomende gevallen gemandateerd wmo voorzieningen te 
indiceren (die betrekking hebben op zorg, inzet respijtzorg bijvoorbeeld). Ook worden zoveel 
mogelijk gegevens uitgewisseld, om dubbelwerk en dubbele belasting te voorkomen: als een 
kwetsbare ouderen wordt besproken in het GPO vindt er niet ook nog een keukentafelgesprek 
plaats.  
 
Grootste knelpunt: uitrol is afhankelijk van enthousiasme huisarts, startpunt is de 
huisartspraktijk. 
Belangrijkste leerervaring: hoewel er weinig (inhoudelijke) kennis was bij gemeente had deze 
een positieve houding ten aanzien van de zorgprofessionals. De gemeente schuift de 
zorgprofessionals naar voren en heeft daarachter een ‘meerteam sociaal team’ zitten. Dat is 
redelijk uitzonderlijk. Het is een groot voordeel als men te maken heeft met 1 gemeente en 1 
zorgverzekeraar. 
 
KwestO (Noord Brabant) (type 4) 
Ketenzorg Kwetsbare Ouderen (KwestO) is een samenwerking tussen gezondheidscentra, 
zelfstandige praktijken. KwestO is in 2010 gestart als samenwerking rond ouderen met 
dementie. Er is een keten opgezet met SO, geriatrie, wijkzorg, wijkverpleging (‘zichtbare 
schakel’). In 2014-2015 heeft men ZonMW subsidie gekregen om deze samenwerking uit te 
breiden naar kwetsbare ouderen. Er zijn protocollen gemaakt voor o.a. eenzaamheid, valrisico, 
depressie, dementie. Actueel is men aan het zoeken hoe op Zorggroep Chronos kan worden 
aangesloten.  
De kern van de werkwijze  in KwestO is een MDO met POH, specialist ouderengeneeskunde en 
wijkverpleging. Daarbij wordt een gezamenlijk rapportageformulier en het instrument Trazag 
gebruikt. De POH Ouderengeneeskunde heeft een centrale rol als casemanager en heeft korte 
lijnen naar het sociaal domein en de wijkverpleging. Soms doet de huisarts mee. 
 
Grootste knelpunt: afstemming met / aansluiting op initiatief vanuit zorggroep. 
Belangrijkste leerervaring: met inzet van een POH zorg je ervoor dat kwetsbare ouderen bij de 
huisartspraktijk in beeld blijven. 
 
Zorggroep de Bevelanden – Protocol en Handboek de Bevelanden (type 4) 
Zorggroep de Bevelanden fuseert op korte termijn met de Walcherense huisartsen coöperatie 
en met zorggroep Schouwen Duivenland. Dit vertraagt enigszins de uitvoering van het 
programma. Zo werkten de huisartsen op Walcheren mee aan het NPO Genero project. Daarin 
worden net weer wat andere instrumenten gebruikt als in het Bevelandse model. Dat vergt 
aanpassing. 
Het protocol start in de huisartsenpraktijk, met een kernteam, bestaande uit de huisarts, POH, 
apotheker, casemanager dementie, SO en wijkverpleegkundige). De TRAZAG vormt de basis. In 7 
stappen wordt van vroegsignalering gewerkt naar een multidisciplinair opgesteld zorgplan dat 
jaarlijks wordt geëvalueerd. Men werkt samen in 1 dossier. Afhankelijk van de situatie is 1 
zorgverlener coördinator en aanspreekpunt: soms de POH, soms de wijkverpleegkundige, in 
geval van dementie de casemanager. 
 
Grootste knelpunt: structurele financiering, duidelijkheid over betaaltitels, verscheidenheid 
gemeentelijk beleid, verscheidenheid vvt organisaties. 
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Belangrijkste leerervaring: de rol van de huisarts als centrale dossierhouder. De huisarts is de 
constante factor, belangrijk dat daar alle info tijdig en actueel binnenkomt. In het Zeeuwse 
werkgebied zijn de casemanagers dementie ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Dit 
blijkt een waarborg voor het voortbestaan van deze goed functionerende functie in de zorg aan 
dementerende ouderen. 
 
Model Integrale ouderenzorg SamenOud Zuid Oost Groningen en Drenthe (niet deelgenomen 
aan inventarisatie, type 4) 
SamenOud is het NPO/BeterOud project vanuit het UMCG, en wordt momenteel nog voortgezet 
in de regio Zuid Oost Groningen en in Drenthe. In het zorgmodel wordt de kern gevormd door 
het Ouderenzorg Team (OT), dat bestaat uit een huisarts, een SO, een casemanager 
wijkverpleegkundige en een casemanager sociaal werk. Kwetsbare ouderen worden op basis van 
hun uitkomsten op Behoefte als Kompas ingedeeld in een profiel: robuust, kwetsbaar en 
complexe zorgbehoeften. Periodiek bezoeken de casemanagers de kwetsbare en complexe 
ouderen. De oudere bepaalt zelf waarmee hij/zij aan de slag wil, dat wordt vastgelegd in een 
zorgleefplan. Ouderen die deelnemen aan het programma ervaren meer controle over hun 
leven, voelen zich veilig en geborgen. Daarnaast is er een voorlichtings- en activeringsaanbod 
voor alle ouderen. 
Door de regionale huisartsen coöperaties (GHC, HZD) worden ook zorgprogramma’s 
aangeboden. In Drenthe is de concurrentiesituatie verdwenen, huisartsen kunnen nu ‘kiezen’ 
wat het best bij hun praktijkvoering en -situatie past. Het basismodel van de HZD, een 
plusmodel waarbij het sociaal domein is betrokken of het volledige model van SamenOud. De 
huisarts is de spil, het startpunt, die keuzemogelijkheid is belangrijk. 
 
Grootste knelpunt: structurele financiering realiseren na de subsidieperiode. Integrale zorg 
vraagt om integrale financiering. 
Belangrijkste leerervaring: een pro-actieve houding van alle betrokkenen is belangrijk. De 
huisarts die het dossier leest, de SO die makkelijk bereikbaar is en tijdig reageert op 
vragen/signalen/de wijkverpleegkundige die organisatie-overstijgend kan werken; zorgverleners 
die de benodigde back-up krijgen vanuit hun eigen organisatie om integraal 
(grensoverschrijdend) te werken. 
 
Zorgcoöperatie IJsselstromen voor geïntegreerde eerstelijns zorg (Gelderland) (type 5) 
De zorgcoöperatie is ontstaan uit een stichting voor eerstelijnszorg. Deze is ‘opgeschaald’. Het 
doel is de ontwikkeling van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen in het werkgebied 
Doesburg, Lathum, Angerlo, Giesbeek, Drempt.  
De start zit in de eerste lijn. Men is in 2013 gestart met te verkennen: wie doet wat? Wat wil de 
verzekeraar? Een verpleegkundig specialist ouderenzorg is door de coöperatie als projectleider 
voor 4,5 uur per week ingehuurd. Alle huisartsen in het gebied doen mee. Sommigen zijn verder 
dan anderen. De gestructureerde aanpak bestaat uit een set van afspraken, een ‘werkmodel’. 
Daarin staan de activiteiten, wie doet wat, hoe het wordt vastgelegd en hoe het gefinancierd 
wordt. Waar nodig wordt een verbinding gelegd naar thuiszorg, welzijn en specialist 
ouderengeneeskunde. 
 
Grootste knelpunt: zorg ervoor dat de inzet van een SO gefinancierd is. Dat hangt nu teveel af 
van de afspraken die een V&V instelling met het zorgkantoor maakt. 
Belangrijkste leervaring: heb oog voor de lokale context, cliënten, zorgverleners en historie. 
Want daarin moet je je netwerk ontwikkelen. 
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Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen  (Kompleet) (type 5) 
Drie eerstelijnssamenwerkingsverbanden in Zuid Oost Brabant hebben het programma 
Kompleet ontwikkeld: SGE, Zorggroep Pozob en DOH. Dit wordt op kleinschalig niveau, per 
huisartspraktijk, ingevoerd. De werkwijze loopt medio 2016 bij een groot aantal 
huisartspraktijken in de regio. De praktijken die meedoen vormen een eerstelijnskernteam met 
3 disciplines: wijkverpleegkundigep (S1), POH, HA. Op steeds meer plekken zijn ook SO en 
casemanager dementie bij dit kernteam betrokken. Het kernteam is aan de praktijk verbonden. 
Men werkt via case-finding. Mogelijk kwetsbare ouderen worden ingebracht, waarna een 
bezoek van de POH volgt met het instrument Trazag. Vervolgens wordt een voorlopig zorgplan 
in het kernteam opgesteld en  besproken in MDO met ketenpartners én cliënt/mantelzorg. 
Zorgverleners worden voor dit MDO op basis van de casus uitgenodigd. Het programma is 
georganiseerd vanuit de huisartspraktijken. Men is bezig om de volgende stappen in de 
ontwikkeling te zetten richting geriatrie en de ANW/crisiszorg. Ook de aansluiting met het 
sociaal domein moet nog groeien; dit pakt men op via casusbespreking op lokale 
netwerkbijeenkomsten.  
 
Grootste knelpunt: huisartsen zien zo’n zorgprogramma als ‘ingewikkeld’ en dan zijn ze huiverig 
om mee te doen. 
Belangrijkste leerervaring: als je een zorgprogramma per praktijk probeert in te voeren, zorg dan 
voor ondersteuning van mensen met ervaring.  
 
Stichting Een Plus Samenwerking en Praktijk Ouderengeneeskunde (Gelderland) (type 6) 
Dit betreft een samenwerking tussen een gezondheidscentrum en een zelfstandige praktijk 
ouderengeneeskunde. Betaaltitel is gevonden in de beleidsregel experimenteerruimte 
eerstelijnsgezondheidszorg ‘Innovatie tbv nieuwe zorgprestaties’.  Dit had ook de betaaltitel 
kunnen zijn in geval SO in loondienst of gedetacheerd zou zijn. Het gaat om tijdelijke 
financiering, met als doel tot een structurele betaaltitel te komen. Dit is een langdurige 
procedure. 
Hoe werkt de samenwerking rond kwetsbare ouderen werkt volgens een ‘stepped care’ model: 
1. Bij vermoeden of signalen van kwetsbaarheid gaat de Praktijkondersteuner Ouderenzorg naar 
de oudere  
2. De POH  roept eventueel de specialist ouderengeneeskunde in ter consultatie  
3. In een multidisciplinair overleg met alle betrokken zorgverleners worden doelen en acties 
geformuleerd en taken verdeeld en afgestemd. Een kort en krachtig zorgplan op één A4 biedt 
alle betrokkenen een overzicht van de multidisciplinair aan te pakken problematiek en de 
oplossingsrichtingen. 
4. Is de case te ingewikkeld? Dan volgt verwijzing naar de praktijk ouderengeneeskunde. Deze 
neemt indien nodig de patiënt over van de huisarts. De praktijk ouderengeneeskunde fungeert 
dan als centraal aanspreekpunt en coördinatiepunt in het diagnostische en behandeltraject. Na 
gemiddeld zeven maanden wordt de patiëntenzorg weer overgedragen aan de huisarts. 
 
Grootste knelpunt: overgang van tijdelijke naar structurele financiering vraagt uitgebreide 
bewijsvoering, terwijl de samenwerking zich niet in  een laboratoriumsituatie afspeelt.  
Belangrijkste leerervaring: de meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde komt pas 
goed uit de verf als deze ook diagnostiek en behandeling kan doen. 
 
Kcoetz Wijkgerichte Zorg Zuid Kennemerland (type 7) 
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Wijkgerichte zorg is een samenwerkingsverband van Huisartsencoöperatie Zuid Kennemerland 
(140 huisartsen), het Spaarne Gasthuis, de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen, Zandvoort en 12 vvt instellingen. Het programma gaat uit 
van een stepped care model en kent 3 pijlers: de 1e pijler bestaat uit de invoering van 
Verpleegkundigen Ouderen (VO), als coördinator en spil in de zorg rond kwetsbare ouderen. Het 
betreft wijkverpleegkundige’s op deskundigheidsniveau 5, die een speciale training hebben 
gevolgd. Elke huisarts heeft met een beperkt aantal VO’s te maken. Als de huisarts een oudere 
als kwetsbaar meldt bij de Centrale Organisatie (CO) gaat de VO aan de slag. Deze stelt een 
integraal zorgplan op (iov met de huisarts), regelt en monitort de in te zetten zorg, indiceert en 
organiseert een MDO, is 1e aanspreekpunt voor oudere en mantelzorg, coördineert betrokkenen 
uit 1e lijn en sociaal domein. De VO’s zijn in dienst van vvt organisatie. 
De 2e pijler is het Informatiepunt, bemand door deskundige verpleegkundigen en 
zorgprofessionals die zorgverleners in de wijk adviseren en informeren. Het gaat om de 
begeleiding van de ouderen die wel kwetsbaar zijn maar niet zodanig dat inzet van een VO nodig 
is. Veel thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen zijn niet toegerust op de begeleiding van de 
doelgroep. Ook ouderen en mantelzorgers kunnen bij het informatiepunt terecht.  
De 3e pijler is het IET (Interventie- en Expertteam Ouderen). Het IET wordt gevormd door alle 
SO’s en GZ psychologen die zijn verbonden aan de vvt-instellingen. Het IET kan door huisartsen 
worden geconsulteerd met vragen rond diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten 
met dementie of ernstige ziekte. Ook ontwikkelt het IET bij- en nascholing voor de VO’s. Doel 
van het IET is een kwaliteitsslag te maken en te komen tot uniformiteit (in deskundigheid) in de 
hele regio. 
 
Grootste knelpunt: concurrentieverhoudingen tussen thuiszorginstellingen leidt soms tot 
onwenselijke versnippering in functies (zowel met betrekking tot de wijkverpleegkundige als 
met betrekking tot de SO’s). 
Belangrijkste leerervaring: communicatie. Onbekend maakt onbemind, bij de start was er weinig 
bekendheid in de regio over wat het zorgprogramma inhoudt. Behalve het informeren op 
bestuursniveau is het juist ook belangrijk op andere niveaus te informeren. Verder is het 
belangrijk dat huisartsen goed op de hoogte zijn van de indicatiecriteria voor een WLZ-indicatie. 
 
Programma ouderenzorg EerstelijnsZorg Haaksbergen (EZH)  (type 7) 
In het zorgprogramma ouderenzorg EZH wordt gewerkt met ‘signalering’ door alle 
eerstelijnszorgverleners. Zij geven het door aan de huisarts, die de POH inzet voor diagnostiek 
en het opstellen van een integraal zorgplan. De POH coördineert de zorg. Financiering poh via s1 
wijkverpleegkundige, aanvullende zaken via GEZ gelden. Ook is er grote bereidheid van 
huisartsen ‘iets meer’ te doen. 
 
Het zorgprogramma onderscheid zich op een aantal punten van andere programma’s: 

- De poh functie wordt uitgevoerd door wijkverpleegkundigen van Buurtzorg. Deze 
hebben allen een scholing ontvangen. Groot voordeel: kort lijntjes die er al waren 
tussen huisartsen en Buurtzorgverpleegkundigen; ‘autonome’ organisatie Buurtzorg: 
afspraak met het team volstaat; 

- Er vindt zelden een MDO plaats, in Haaksbergen gelooft men meer in bilaterale 
overleggen en snelle oplossingen 

- Geen actieve case-finding; het hele eerstelijnsnetwerk wordt ingezet om ‘op te letten’ 
op kwetsbare ouderen; 
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- Kwetsbare ouderen kunnen uitstromen uit het het zorgprogramma, maar raken nooit 
helemaal beeld. Minimaal 1x per jaar blijft er contact. 

 
Grootste knelpunt: samenwerking met vvt instellingen (bureaucratisch, grootschalig, moeilijk op 
gemeenteniveau afspraak te maken);  
Belangrijkste leerervaring: instroom loopt toch vooral via huisartsen, signalering door anderen in 
de 1e lijn kan beter, vergt aandacht; inzet expertise SO om deskundigheid POH’s te verhogen 
uitwerken; huisartsen ‘gaan vaak mee’ in oordeel POH, die juist graag een toetsing wil op de 
medische aspecten. 

 


